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Capítol I. 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. 

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

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 
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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. 

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 
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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 
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-
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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. 

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 
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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. 

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

En l’àmbit estatal es ressalta el paper de la Llei d’economia sostenible de l’any 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 de l’any 2019; l’Estratègia estatal per la bicicleta 2020-
2025 coordinada per la Direcció General de Trànsit (DGT); l’Estratègia espanyola de mobi-
litat sostenible (EEMS); el 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, soste-
nible i connectada 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’Avantprojecte 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 
nacionals de mobilitat 2006; l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya 
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(2026.CAT) de l’any 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) del 2014, la Llei 16/2017 de canvi 
climàtic; l’Estratègia catalana de la bicicleta del 2019; el Pacte nacional per a la mobilitat 
sostenible i segura 2021-2030; el Pla de seguretat viària 2021-2023 i l’Acord per a la millora 
de la qualitat de l’aire a Catalunya del 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 del 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’oc-
tubre; 

▪ els plans directors de mobilitat (PDM) que desenvolupen territorialment les directrius, 
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 sectors 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 Catalunya 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 desplaçaments 
tant de les persones que hi treballen, de possibles clients/visitants o d’altre personal 
extern que també accedeix (transportistes o proveïdors aliens als centres de treball ubi-
cats en ells); 

▪ els plans de desplaçaments d’empresa (PDE) com a instruments per adaptar les neces-
sitats detectades en l’avaluació individualitzada dels desplaçaments als centres de tre-
ball per incidir en la mobilitat ocupacional més intel·ligent, sostenible i segura en cadas-
cun d’ells. Finalment, es fa un repàs d’algunes de les diferents mesures per gestionar la 
mobilitat ocupacional recollides en els PDE. 

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 

• STI

• Digitalització

• MaaS

• Intermodalitat
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Gestió de la 
mobilitat

 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 

 

 
 
 
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. 
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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. 

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.). 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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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Capítol II. Introducció i metodologia 

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, el 2021 s’acorda donar continuïtat a l’informe del CTESC (2021) Transició 
cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible a Catalunya, si bé el nou informe se centra 
en la mobilitat ocupacional, concretament, en la mobilitat obligada per raó del treball i en els 
desplaçaments per accedir als centres de treball. 

En aquest punt cal especificar que l’anàlisi feta en aquest informe es basa en la definició 
facilitada pel Termcat segons la qual la mobilitat ocupacional és el conjunt dels desplaça-
ments que es porten a terme d'una manera repetida entre el lloc de residència i el lloc on 
es desenvolupen activitats habituals desvinculades del lleure, generalment de tipus laboral 
o d'estudi, tant si tots dos llocs pertanyen a la mateixa població com si pertanyen a pobla-
cions diferents. Amb tot, cal destacar que l’informe s’ha centrat en els desplaçaments per 
motius laborals, excloent els d’estudi, que només s’han incorporat en l’anàlisi quan no ha 
estat possible la desagregació de la mobilitat en funció de la causa que la genera.  

La finalitat de l’informe és descriure les tendències emergents en l’àmbit de la mobilitat 
ocupacional, analitzar-ne els impactes i estudiar els instruments per millorar-ne la gestió a 
Catalunya, amb la intenció de contribuir a fer-la més intel·ligent i sostenible. 

Per assolir l’objectiu general, es fixen els següents objectius específics: 

▪ Descriure el tipus de mobilitat ocupacional per sistema de transport utilitzat i àmbit geo-
gràfic (Àrea Metropolitana de Barcelona i la resta). Aprofundir en el sistema modal de 
transport utilitzat per les persones en els desplaçaments entre el domicili i la feina en 
funció de les característiques personals. 

▪ Analitzar l’impacte de la COVID-19 en la mobilitat ocupacional, per àmbit geogràfic i 
característiques sociodemogràfiques. 

▪ Estudiar l’impacte de la sinistralitat en els desplaçaments per feina sobre la sinistralitat 
total i laboral. Descriure l’evolució de l’accidentalitat en la mobilitat ocupacional en els 
trajectes entre el domicili i la feina. 

▪ Analitzar els instruments i les eines per millorar la gestió de la mobilitat ocupacional, com 
ara els plans de mobilitat o de desplaçament per descriure quines estratègies s’estan 
duent a terme en aquest àmbit. 

▪ Descriure la gestió de la mobilitat obligada per motius laborals a Catalunya per conèixer 
quins són els punts forts i febles. 
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▪ Conèixer les tendències emergents i futures en l’àmbit de la mobilitat ocupacional. 

▪ Detectar bones pràctiques i experiències per tal que la mobilitat obligada per accedir a 
la feina sigui més intel·ligent i sostenible. Contribuir a dissenyar polítiques de suport 
(públiques i privades) i mesures que procurin que els desplaçaments per feina, és a dir, 
la mobilitat ocupacional sigui més intel·ligent i sostenible. 

1. Context i temàtiques 

La preocupació vers una la mobilitat més intel·ligent i sostenible cada vegada està més 
present en la nostra societat. En aquest context es constata que, tot i que els canvis en el 
món del treball s’acceleren amb la digitalització, no hi ha dubte de la rellevància que els 
desplaçaments laborals tenen en el marc d’una mobilitat més intel·ligent i sostenible. 

La gestió de la mobilitat ocupacional de les persones als centres de treball o als polígons 
industrials o als grans centres generadors de mobilitat (universitats, hospitals, centres co-
mercials, etc.), constitueix un dels elements essencials tant per a l’economia com per ga-
rantir l’accessibilitat i el treball per a tothom. Altrament, els impactes i els costos econòmics, 
mediambientals i socials de les externalitats negatives de la mobilitat obligada per motius 
laborals són cada cop més significatius, tant per a les empreses com per a les persones. 

Aquest informe pretén contextualitzar els desplaçaments laborals en el marc de la transició 
cap a una mobilitat més intel·ligent sostenible; així com aproximar-se a l’impacte que la 
mobilitat ocupacional representa en el context de la mobilitat general i per a les empreses i 
les persones que hi treballen. 

Com a punt de partida cal tenir present que la mobilitat ocupacional és complexa, especial-
ment en l’actualitat. 

Un dels seus factors rellevants es desprèn de la seva dimensió quantitativa, en tant que el 
nombre de desplaçaments per motius laborals, d’anada i/o de tornada, suposen una part 
important de la mobilitat diària (al voltant d’una quarta part de la mobilitat en dia feiner), 
alhora que condicionen altres desplaçaments per motius personals. 

A més és rellevant destacar la diversitat observada en els trajectes, ja sigui per la seva 
durada (tenint en compte que cada vegada les distàncies a recórrer són més llargues) o 
pels modes de transport utilitzat (transport públic, caminant, vehicle privat, vehicle compar-
tit, autobús, bicicleta o altres vehicles de mobilitat personal actualment en auge com ara el 
patinet elèctric, etc.) o per la distribució horària dels trajectes (a primera hora del matí o de 
la tarda, de dilluns a divendres, en cap de setmana, etc.). Val a dir que molts d’aquests 
factors poden influir en l’accidentalitat de treball in itinere de les persones treballadores. 

També, i interrelacionat amb els anteriors, cal diferenciar si la mobilitat té lloc en el mateix 
municipi (autocontenció municipal) o si es tracta de desplaçaments d'anada i tornada per 
desenvolupar l’activitat laboral que es porten a terme d'una manera repetida entre el nucli 
de població on resideixen les persones treballadores i un altre municipi o un polígon indus-
trial situat a la rodalia del mateix municipi o en un altre nucli de població (mobilitat pendular). 
En aquests supòsits l’elecció modal i la intermodalitat són especialment rellevants. 
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Alhora, el context actual està marcat per: 

▪ La necessitat de reduir les emissions contaminants i els gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH), d’acord amb el Pacte Verd Europeu. 

▪ L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en els hàbits de mobilitat ocupacional d’algu-
nes persones treballadores, bé sigui per les restriccions en la mobilitat decretades durant 
un cert període de temps, per la por al contagi de la malaltia en els transports públics i 
col·lectius (amb el consegüent augment de l’ús del vehicle privat) o per l’increment de 
formes de prestació de treball a distància derivat dels processos de digitalització i per la 
globalització. 

▪ Els efectes de la recent guerra de Rússia sobre Ucraïna en els preus del petroli, que 
compliquen un escenari de possible crisi energètica i de subministrament de gas i d’elec-
tricitat. 

Amb la finalitat d’assolir els objectius del projecte, s’han identificat una sèrie de matèries 
per a l’anàlisi i el debat que també serveixen per orientar les consideracions i propostes de 
recomanacions. En concret els capítols que tracten aquestes matèries són els següents: 

▪ Marc conceptual: mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible. 

▪ Descripció general de la mobilitat obligada per motius laborals a Catalunya: els despla-
çaments laborals, la COVID-19 i la mobilitat ocupacional, l’accidentalitat in itinere i les 
infraestructures per accedir als centres d’activitat econòmica i industrial. 

▪ Instruments i eines per gestionar la mobilitat ocupacional. 

▪ Tendències emergents i escenaris futurs de la mobilitat ocupacional. 

▪ Experiències i les bones pràctiques. 

▪ Aportacions de les compareixences vers un model de mobilitat ocupacional més intel·li-
gent i sostenible. 

▪ Consideracions i recomanacions per a una mobilitat ocupacional més intel·ligent i sos-
tenible. 

2. Metodologia 

L'elaboració d'aquest informe s'ha dut a terme a través d'un procés d'investigació que en-
globa la utilització de diferents mètodes de recerca: 

▪ Revisió bibliogràfica i documental de fonts relacionades amb les temàtiques de cadas-
cun dels apartats de l’informe. 

▪ Explotació estadística de les principals dades relacionades amb la mobilitat ocupacio-
nal. En concret s’han consultat i analitzat les següents fonts estadístiques: 
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➢ Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC). 

➢ Dades d’afiliació de l’Observatori de treball i model productiu. 

➢ Dades d’afiliació i d’ERTO’s de la Seguretat Social. 

➢ Dades de l’anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2020 del Depar-
tament d’Interior. 

➢ Dades de Google COVID-19 Community Mobility Reports. 

➢ Dades d’OpenStreetMap. 

➢ Dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

➢ Dades de l’Ajuntament de Barcelona de seguiment de la COVID-19. 

➢ Dades de l’Autoritat del Transport Metropolità. 

➢ Dades de l’estudi de mobilitat amb dades massives (Big Data) del Ministeri de 
transports, mobilitat i agenda urbana. 

➢ Dades de sinistralitat facilitades per l’ICSSL. 

➢ Dades de sinistralitat de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

➢ Dades obertes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

➢ Dades del Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE). 

➢ Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF). 

➢ Enquesta de població activa. 

➢ Idescat: dades d’afiliació segons residència padronal. 

➢ Oficina Catalana del Canvi climàtic: dades sobre emissions. 

➢ Pla Director de Mobilitat 2020-2025. 

▪ Estudi del marc jurídic per tal d’analitzar els instruments i eines per gestionar la mobi-
litat ocupacional: estratègies, incentius econòmics i actuacions en favor d’una mobilitat 
més intel·ligent i sostenible i gestió de la mobilitat a Catalunya. 

▪ Recull d’experiències i bones pràctiques a Catalunya i a altres regions, àrees metro-
politanes, partenariats o empreses de l’Estat, Europa i el món. 
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▪ Organització de compareixences amb persones expertes i anàlisi dels continguts i les 
recomanacions en elles presentades. 

▪ Assistència a conferències i seminaris i anàlisi dels continguts. En concret: 

➢ “9è Congrés d'Energia de Catalunya - 1a part”, organitzat per la Societat Ca-
talana de Tecnologia i l’Institut d’Estudis Catalans, el 10 de febrer de 2022. 

Primera part del Congrés, de quatre hores de durada, sobre la descarbonització 
de l’economia catalana, l’energia i la comunicació. El congrés es va dividir en 
dos blocs, el primer, va abordar el tema de la descarbonització de Catalunya en 
general, i de la mobilitat i el transport en particular, entre d’altres. El segon, la 
comunicació eficaç de la transició energètica a la ciutadania i les narratives ener-
gètiques. 

➢ “Conferència: Sistemes energètics en un futur descarbonitzat (Energy sys-
tems in a deep decarbonisation future)”, organitzada per Enerdata, el 15 de 
març de 2022. 

Conferència de dures hores de durada que va tractar diversos temes, com ara: 
els escenaris energètics de futur 2050 i els principals indicadors, l’electrificació 
com a pilar de la transició energètica (la penetració del vehicle elèctric), les emis-
sions zero, l’ús de l’hidrogen al transport, i el consum d’energia final renovable, 
entre d’altres. 

➢ “Presentació de l'estudi La nova indústria de la mobilitat a Catalunya”, or-
ganitzada per l’Agència per la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ), el 15 de juliol 
de 2022. 

Presentació de l’estudi número 19 de Papers de l’observatori de la indústria 
d’una hora de durada, que va analitzar la sostenibilitat i digitalització de la indús-
tria de la mobilitat a Catalunya, i les noves tendències que impacten en l’entorn, 
la manera de desplaçar-se i a les administracions (vehicle elèctric i d’emissions 
zero, connectivitat i vehicle autònom). 

Aquest treball de documentació i anàlisi ha proporcionat els fonaments necessaris per aco-
tar i desenvolupar l’objecte d’estudi, així com per prendre consciència de les dimensions 
econòmiques, tecnològiques, mediambientals, urbanes i socials de la mobilitat ocupacional. 
En conjunt, les fonts i veus consultades representen una àmplia diversitat de punts de vista 
i posicionaments respecte de la transició cap a un model de mobilitat i de mobilitat ocupa-
cional més intel·ligent i sostenible a Catalunya. 

En relació amb les compareixences, s’han convidat onze persones expertes en temes de 
mobilitat i transport ocupacional. Les compareixences han tingut lloc en format semipresen-
cial i entre els mesos de febrer i maig del 2022. En la majoria de les sessions han compa-
regut dues persones, amb la següent distribució del temps: 45 minuts per a les presentaci-
ons de les persones convidades (dues per sessió) i 60 minuts més per al debat posterior 
amb els membres del Grup de Treball i de l’equip tècnic del CTESC. 
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La selecció de les persones compareixents, tant del sector privat com del sector públic, s’ha 
fet sobre la base de criteris relacionats amb l'experiència i perfil professional i la diversitat 
de perspectives que havia de caracteritzar l'informe. La selecció s’ha consensuat entre els 
membres del Grup de Treball, fet que garanteix la pluralitat de punts de vista de les aporta-
cions. 

REQUADRE1. Persones que han participat en les compareixences, per ordre cronològic 

1. Eva Romagosa: cofundadora i CMO de BusUp. 

2. Joan Soler: conseller delegat de Soler i Sauret. 

3. Manel Ferri: tècnic de mobilitat en l’Oficina Tècnica del Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona.  

4. Núria Pérez: cap de projectes de mobilitat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) 

5. Albert Vilallonga: tècnic de mobilitat de l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS – Fundación 
Primero de Mayo) de CCOO.  

6. Miguel Armora: fundador i consultor de Planet-A. 

7. Adrià Ramírez: president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP). 

8. Mònica Sánchez: responsable de prevenció de riscos laborals, medi ambient i sostenibilitat de Boehrin-
ger Ingelheim España, S.A.  

9. Xavier Sanyer: cap de servei de mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).  

10. Mireia Ruiz: directora de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FE-CAV). 

11. Pere Navarro: director general de la Direcció General de Trànsit (DGT). 

Les compareixences s’han estructurat a partir d’un guió orientatiu de preguntes on algunes 
eren comunes i d’altres específiques, seleccionades en funció de l’àmbit d’expertesa de la 
persona compareixent. 

Les compareixences s’han enregistrat en suport àudio digital. A partir de les reflexions i 
recomanacions formulades s’ha elaborat un document que les agrupa, seguint els eixos 
temàtics plantejats en els guions. En el buidatge i anàlisi s’ha fet una lectura "horitzontal" 
de les compareixences (és a dir, la identificació de coincidències i divergències en relació 
amb cadascun dels temes plantejats), en lloc de la lectura "vertical" (és a dir, a la presenta-
ció individualitzada de les opinions de cadascuna de les persones compareixents per sepa-
rat). 

El resum de les aportacions formulades en les compareixences constitueix el Capítol 8 on 
s’analitzen en funció de la temàtica a què fan referència. 
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Capítol III. Marc conceptual de la mobilitat ocupacional 

En aquest capítol es desenvolupa l’objecte d’estudi de l’informe, això és, l’impuls d’una mo-
bilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible, i se’n fa l’anàlisi conceptual. En altres parau-
les, s’exposa l’estudi inicial dels conceptes relacionats amb la innovació i el bon ús de la 
tecnologia per fer la transició cap a una mobilitat ocupacional que faci compatible: 

1. La preservació del medi ambient i la resiliència al canvi climàtic amb el desenvolupament 
econòmic, d’una banda. 

2. I la satisfacció de les necessitats d’una població obligada a desplaçar-se per motius 
laborals, de l’altra. 

La finalitat de l’informe és entre d’altres, respondre a les següents qüestions: 

▪ Quins són els punts forts i febles de la mobilitat ocupacional a Catalunya dins del para-
digma d’una mobilitat més intel·ligent i sostenible? 

▪ Quin impacte ha tingut la COVID-19 en els desplaçaments ocupacionals? 

▪ Quins instruments i eines són més eficients per gestionar la mobilitat ocupacional i fer-
la més intel·ligent i sostenible? 

▪ Quines són les tendències emergents i futures relacionades amb la mobilitat ocupacio-
nal intel·ligent i sostenible? 

Cal tenir en compte que aquest informe sobre la mobilitat ocupacional és la continuació d’un 
altre més exhaustiu: La transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible (CTESC, 
2021). 

L’informe del CTESC  analitza les tendències globals en l’àmbit de la mobilitat intel·ligent i sostenible i situa 
Catalunya en aquest context, amb la finalitat de contribuir al disseny d’una estratègia catalana de mobilitat 
intel·ligent i sostenible. 

L’anàlisi descriu el sistema actual de mobilitat (inclòs l’impacte de la pandèmia de la CO-
VID.-19), fa un pronòstic dels impactes i els beneficis associats al desenvolupament d’un 
model de mobilitat més intel·ligent i sostenible i analitza les condicions per afavorir la tran-
sició des del model actual, dominat pel vehicle privat de combustió. A més, recull una se-
lecció d’experiències i de les aportacions més rellevants de les compareixences organitza-
des amb persones expertes. L’informe conclou amb les consideracions adreçades al Go-
vern, consensuades per tots els consellers i conselleres del CTESC. 

1. Definicions 

A l’informe sobre la transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible es reconeixia 
la naturalesa multidisciplinària i transversal del concepte de mobilitat intel·ligent i sostenible 
en general, i es definia de la manera següent (CTESC, 2021): 
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La mobilitat més intel·ligent i sostenible (MMIS) és aquella que fa servir la tecnologia, els serveis i 
les dades, és a dir, la intel·ligència, per assolir la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, per 
aquest ordre. 

Així, només queda adaptar el concepte de MMIS en general, a la mobilitat ocupacional 
en particular, és a dir, a la mobilitat obligada per motius laborals, definida de la manera 
següent (consulta feta al centre de terminologia Termcat l’any 2022): 

Conjunt de desplaçaments 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. 

D’aquesta definició de mobilitat ocupacional se’n deriva una altra, la mobilitat ocupacional 
pendular, és a dir, aquella en què el conjunt de desplaçaments entre el nucli de població 
on resideixen els viatgers i el nucli de població on es desenvolupa l’activitat laboral són 
diferents. En conseqüència, el viatger pendular (commuter en anglès) es defineix com:  

La persona que es desplaça de manera regular del nucli de població on resideix a un altre nucli de 
població diferent on treballa. 

Un altre concepte rellevant pel que fa a la mobilitat ocupacional és el d’elecció modal 
(l’elecció del mode de transport). Tanmateix, no hi ha una definició homogènia d’aquest 
concepte, ni tan sols una metodologia comuna per analitzar-lo. S’han fet aproximacions 
clàssiques al concepte (des del punt de vista econòmic o racional), d’àmplies, que tenen 
compte els aspectes sociodemogràfics i territorials i, d’interdisciplinàries, que inclouen fac-
tors subjectius i psicosocials. En l’àmbit d’aquest estudi s’entén l’elecció modal, tal com la 
defineix De Witte, Hollevoet, Dobruszkes et al. (2013): 

L’elecció modal es defineix com el mode de transport principal o que cobreix la distància de viatge 
més llarga, i integra el procés de decisió entre diverses alternatives que està determinat per factors 
quantitatius i objectius (sociodemogràfics i territorials) i, influenciat per factors qualitatius i subjectius 
(psicosocials). 

De la revisió documental inicial es pot concloure que els indicadors més significatius de 
l’elecció modal són els següents: 

▪ Sociodemogràfics: disponibilitat de cotxe (a la llar o a l’empresa), nivell d’ingressos i 
composició de la llar (famílies grans i amb infants). 

▪ D’ús del sòl o territorials: disponibilitat d’aparcament (gratuït i a la feina), ús del sòl mixt 
(residencial, laboral, comercial, etc.) en origen i destinació i densitat urbana. 

▪ De les característiques del viatge: viatges encadenats (més complexitat) i condicions 
climàtiques (influeixen en els modes de transport no motoritzats, com ara la bicicleta). 

▪ Psicosocials: hàbits (rutines apreses) i familiaritat amb el sistema de transport (ús del 
transport públic en el passat i confiança amb modes de transport alternatius). 
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Dos conceptes que també són rellevants, atès que estan associats a la generació de mobi-
litat ocupacional, són el concepte d’equilibri ocupacional-residencial del nucli de pobla-
ció, així com el concepte relacionat de distància mínima de desplaçament ocupacional. 
Aquests dos conceptes es defineixen de la manera següent (Boussauw, 2011): 

Equilibri ocupacional-residencial: és l’indicador de proximitat en l’espai entre el mercat de treball 
i el residencial (sense tenir en compte l’encaix de les qualificacions i les preferències de les persones 
treballadores amb les necessitats de les empreses). En contraposició, el desequilibri ocupacional-
residencial genera mobilitat ocupacional, per exemple, quan, d’una banda, els llocs de treball es 
concentren en determinades zones (polígons industrials) i, de l’altra, hi ha dispersió residencial. 

Distància mínima de desplaçament per motius laborals: és la distància teòrica mínima que ha 
de cobrir una persona treballadora per trobar un lloc de treball pròxim al domicili. Aquesta distància 
mínima de desplaçament és més curta quan l’origen i la destinació del desplaçament s’ubiquen en 
un municipi amb equilibri ocupacional-residencial, i, és més llarga, quan la població del municipi 
augmenta de manera més ràpida que l’oferta de llocs de treball. 

Per acabar aquest apartat de definicions, i en relació amb el concepte anterior d’equilibri 
ocupacional-residencial es defineixen també la taxa d’autosuficiència i la taxa d’autocon-
tenció laboral.   

Autosuficiència laboral. Capacitat d’un municipi o comarca d’ocupar els llocs de treball amb la 
població resident. La taxa d’autosuficiència laboral és la població ocupada que resideix i treballa 
al municipi respecte del total de llocs de treball del municipi i que a Catalunya oscil·la entre el 18,9% 
i el 78,9%.  

Autocontenció laboral. Capacitat del municipi o la comarca de retenir la població resident. La taxa 
d’autocontenció laboral és la població ocupada que resideix i treballa al municipi o comarca 
respecte del total de població ocupada i que és d’entre el 39,9% i el 60,0%. Aquest indicador permet 
determinar la capacitat d’absorbir la força de treball del territori. 

2. Context  

En primer lloc, cal tenir en compte que a l’informe La transició cap a una mobilitat més 
intel·ligent i sostenible (CTESC, 2021), ja es va fer una revisió general del marc jurídic de 
la mobilitat sostenible i intel·ligent que també incloïa la mobilitat ocupacional. Tot i això, en 
aquest informe es fa una referència explícita d’aquelles estratègies, plans i actuacions im-
pulsades per gestionar la mobilitat ocupacional.  

La transició vers a una mobilitat més intel·ligent i sostenible representa una doble transició, 
ecològica i digital, en el marc del desenvolupament sostenible. Aquesta doble transició de-
pèn de decisions preses en l’esfera internacional i en l’àmbit europeu què estableixen ob-
jectius ambientals, socials i econòmics, i que concorren en la normativa estatal i catalana. 

Breument, d’aquest marc jurídic cal destacar l’Acord de París i l’Agenda 2030 en l’esfera 
internacional. El Pacte Verd Europeu, l’Estratègia digital, l’Estratègia de mobilitat sostenible 
i intel·ligent i el Pla de recuperació en l’àmbit europeu. També és rellevant la Llei d’economia 
sostenible, l’Estratègia de mobilitat segura, sostenible i connectada 2030 en l’àmbit de l’Es-
tat, així com la Llei de la mobilitat, les Directrius nacionals de mobilitat, l’Estratègia per al 
desenvolupament sostenible de Catalunya (2026.CAT), el Pla d'actuació per a la millora de 

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/oficina/actuacio_internacional/acord_paris
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/04/2/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/04/2/con
https://www.mitma.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/urbanismo-y-sostenibilidad-urbana/estrategia-espan%CC%83ola-de-movilidad-sostenible-eems
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=324587
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4734/525851.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/estrategia_per_al_desenvolupament_sostenible_de_catalunya/archivos/estrategia_per_al_desenvolupament_sostenible_de_catalunya_2010.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/estrategia_per_al_desenvolupament_sostenible_de_catalunya/archivos/estrategia_per_al_desenvolupament_sostenible_de_catalunya_2010.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=671055
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la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric (PMQA) i el 
Pacte nacional per la mobilitat sostenible i segura 2021-2030 en l’àmbit català. I, en l’àmbit 
local, cal destacar el Pacte per a la mobilitat laboral a Barcelona. 

Sense aprofundir en aquesta matèria ja desenvolupada a l’informe anterior (CTESC, 2021), 
cal destacar alguns dels objectius de sostenibilitat de la mobilitat recollits en aquestes de-
cisions, estratègies i pactes: 

1. Medi ambient i salut: millora de la qualitat de l’aire i acústica, reducció de la congestió 
del trànsit, augment de la participació de les energies renovables, estalvi energètic i 
mitigació del canvi climàtic i de la pèrdua de biodiversitat. 

2. Cohesió social i territorial: inclusió social de tots els col·lectius, seguretat i reducció de 
l’accidentalitat. 

3. Sostenibilitat econòmica: intermodalitat, interoperabilitat, equitat econòmica i competiti-
vitat del transport. 

Per assolir els objectius de sostenibilitat dels desplaçaments per motius laborals cal intel·li-
gència en la mobilitat en general, i en la mobilitat ocupacional en particular. Això és, tecno-
logia (programari intel·ligent, intel·ligència artificial i connectivitat), mobilitat com a servei 
(MaaS) i gestió intel·ligent dels fluxos de dades, entre d’altres. 

2.1. Els plans de desplaçament d’empresa 

La normativa europea, estatal i catalana relacionada amb el desenvolupament sostenible 
també recull l’objectiu de promoure la mobilitat ocupacional sostenible mitjançant els plans 
de desplaçament d’empresa (PDE), especialment als centres d’activitat econòmica i polí-
gons industrials més grans. 

Els PDE recullen un conjunt de mesures per racionalitzar i optimitzar la mobilitat ocupacio-
nal i fer-la més sostenible. Els PDE es van començar a promoure als EUA durant la dècada 
dels setanta (The Clean Air Act). El Regne Unit els va impulsar més tard, a la dècada dels 
noranta (A new deal for transport: better for everyone). 

Els primers països de la Unió Europea (UE) que els van impulsar, i fins i tot els van fer 
obligatoris van ser: Itàlia per a les empreses més grans, els Països Baixos per a les empre-
ses amb plantilles de 100 persones o més, França per a les organitzacions de més de 100 
persones ocupades, més tard, el conjunt de la UE (Pla d’acció de la mobilitat urbana). 

A l’Estat espanyol destaca la Llei de sostenibilitat energètica del País Basc que obliga els 
centres de treball de 100 persones treballadores o més a redactar un pla de mobilitat del 
centre de treball o PDE i la infracció greu i sanció que implica no fer-ho.1 També cal esmen-
tar la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic d’Andorra que promou la 

 
1 El número de 100 persones treballant a cada torn inclou tant les directes com les autònomes o subcontrac-
tades d’altres empreses.  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=671055
http://transit.gencat.cat/ca/seguretat_viaria/planificacio-seguretat-viaria/pacte-mobilitat-segura-sostenible/
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/nova-mobilitat/mobilitat-laboral
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/+/http:/www.dft.gov.uk/about/strategy/whitepapers/previous/anewdealfortransportbetterfo5695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Atr0027
https://leyvascasostenibilidad.es/
https://www.mediambient.ad/normativa/la-litecc
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redacció de PDE per a totes les empreses i entitats públiques de més de 100 persones 
treballadores.    

A Catalunya, les empreses amb plantilles de més de 500 persones dels 40 municipis de la 
zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric estan obligades a fer-los, així com els 
centres generadors de mobilitat que originin més de 5.000 viatges al dia (Pla d’actuació de 
la millora de la qualitat de l’aire i les zones de protecció atmosfèrica). La Regió Metropolitana 
de Barcelona amplia aquesta obligació als centres de 200 o més persones treballadores 
pròpies i externes dels municipis de la zona de protecció especial i, als de 500 persones o 
més, a la resta de municipis de la RMB (Pla director de la mobilitat 2020-2025 de l’ATM).  

2.2. Evolució de la mobilitat ocupacional i equilibri ocupacional - residencial 

La mobilitat de les persones treballadores té un pes important en el conjunt de la mobilitat 
col·lectiva (Ferri i París, 2019). Gairebé una tercera part dels desplaçaments es fan per 
motius laborals als països de la UE, per exemple, la mobilitat ocupacional representava el 
27,0% dels desplaçaments diaris l’any 2019 a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de Bar-
celona, i el 44% al municipi de Barcelona (IERMB, 2021). 

Ara bé, la mobilitat ocupacional ha augmentat en els darrers anys  als països desenvolu-
pats, concretament, la distància dels desplaçaments laborals en dia feiner fins a ser consi-
derada insostenible (Ferri i París, 2019). Per exemple, l’ATM constata un increment de la 
distància recorreguda els darrers trenta anys, conseqüència de l’augment de la distància 
entre el lloc de residència i el lloc de treball. Les polítiques en l’ús del sòl i l’especialització 
en funcions del territori (residencial i laboral) al llarg del temps en són en part responsables 
(CTESC, 2021). 

De fet, els desplaçaments ocupacionals estan influenciats per l’equilibri ocupacional – 
residencial, que desapareix quan la  població d’alguns municipis incrementa més de pressa 
que l’oferta de llocs de treball, o bé, quan l’oferta laboral incrementa en llocs on habitualment 
ja es concentra. 

Això fa que la població activa cerqui feina cada cop més lluny del lloc de residència. En 
general, el  nombre de desplaçaments ocupacionals incrementa quan augmenta la distància 
entre el domicili i el centre de treball, es redueix el cost del desplaçament, incrementa la 
velocitat i es manté el temps de viatge. Val a dir que el viatger pendular decideix el lloc de 
residència en funció del temps de viatge, no de la distància (Boussauw, 2011). 

A més, des del punt de vista de la teoria del temps de viatge constant, l’elecció modal de 
les persones que necessiten molt temps per desplaçar-se a la feina és la del mode de trans-
port més ràpid, alhora que fan la resta de desplaçaments a prop del domicili. 

Per acabar aquest apartat de context s’ha de tenir en compte un altre debat, el de la mobilitat 
ocupacional i el temps de treball. 

2.3. La mobilitat ocupacional i el temps de treball 

La majoria d’empreses i administracions consideren la mobilitat ocupacional una qüestió 
privada que cada persona ha de gestionar pel seu compte (Ferri i París, 2019). 

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/
https://www.atm.cat/mobilitat/pla-director-d-infraestructures/documents-del-pdm/el-pdm-2020-2025
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Cal tenir en compte que a partir de la definició de temps de treball de la Directiva 
2003/88/CE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha establert que un dels 
criteris per determinar què és temps de treball és tenir en compte si el desplaçament s’ha 
fet sota la dependència de l’empresari. Per tant, sempre que els desplaçaments siguin con-
substancials a l’activitat de l’empresa o inherents a l’execució de l’activitat laboral es poden 
considerar temps de treball. La jurisprudència espanyola ha incorporat aquests criteris (Bel-
tran de Heredia, 2022). 

D’aquesta manera, en absència de pacte en el contracte de treball o el conveni col·lectiu 
(Poquet, 2021), en general els desplaçaments des del domicili del treballador fins al centre 
de treball no es consideren temps de treball efectiu. 

3. La mobilitat ocupacional dins del nou paradigma d’una mobilitat 
més intel·ligent i sostenible. 

El marc conceptual pretén orientar en l’anàlisi i síntesi de les polítiques necessàries per 
contribuir a fer mes intel·ligent i sostenible la mobilitat ocupacional a Catalunya. A l’informe 
del CTESC (2021) hi ha una aproximació àmplia al concepte de mobilitat intel·ligent i sos-
tenible en general, que es pot resumir de la manera següent: 

▪ 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. 

▪ 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). 

FIGURA 6. Esquema del paradigma de la mobilitat intel·ligent i sostenible 

 

Font: elaboració pròpia, 2022 
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Aquest canvi de cultura de la mobilitat en general ha d’arribar a uns centres de treball que 
són clau en la generació de mobilitat. La responsabilitat social corporativa (RSC) de les 
empreses envers la plantilla, els clients, l’entorn i la societat en què desenvolupen l’activitat 
representa una oportunitat per aconseguir-ho. 

Ara bé, l’anàlisi documental sobre el coneixement actual en l’àmbit de la mobilitat ocupaci-
onal, des del punt de vista de la intel·ligència i la sostenibilitat, emfasitza alguns aspectes 
d’aquest nou paradigma que es comenten a continuació. 

3.1. La mobilitat ocupacional intel·ligent 

3.1.1. La digitalització i la tecnologia 

En general, la digitalització pot contribuir a reduir la necessitat de viatjar, i, la innovació 
tecnològica, a un canvi modal més sostenible gràcies a la intel·ligència artificial, l’aprenen-
tatge automàtic, la Internet de les coses (vehicle connectat, vehicle autònom i ciutats intel·li-
gents), les dades massives, el núvol, la connectivitat (5G) i la ciberseguretat (CTESC, 
2021). 

Ara bé, la revisió documental inicial sobre la mobilitat ocupacional posa l’èmfasi en la tec-
nologia per assolir els objectius següents: 

Organitzar el treball d’una manera diferent i minimitzar la necessitat de desplaçar-se 
de casa a la feina i viceversa. 

Com? Mitjançant el teletreball, és a dir, l’organització descentralitzada de l’activitat profes-
sional, lluny físicament del centre de treball (p. ex. a casa o en un centre satèl·lit a prop), 
gràcies a l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 

Alguns documents afirmen que el teletreball permet reduir els desplaçaments entre el lloc 
de residència i d’activitat, i ajuda a una mobilitat ocupacional més sostenible. També con-
tribueix a augmentar la productivitat i a fer les tasques de manera eficaç i satisfactòria si es 
donen les condicions necessàries. 

Flexibilitzar els horaris de treball i augmentar la productivitat en moviment. 

En funció del tipus d’activitat i l’ocupació, evitant que l’entrada i la sortida del centre de 
treball coincideixen amb les hores punta, és a dir, amb els desplaçaments massius dels 
viatges pendulars. Així com fent jornades intensives de treball a la setmana. O bé, possibi-
litant que les persones treballin mentre es desplacen als centres de treball, la qual cosa pot 
transformar el temps de desplaçament en temps de treball. Aquest objectiu també té a veure 
amb la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica.  

Facilitar la gestió de la mobilitat ocupacional i definir la figura del gestor o gestora de 
la mobilitat. 

D’una banda, impulsant sistemes de vehicle compartit gràcies a la localització, l’accés in-
tel·ligent i el desenvolupament d’aplicacions en línia. Així com integrant els esquemes de 
vehicle compartit (bicicleta, patinet) amb els sistemes de transport urbà, tant des del punt 
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de vista dels operadors com dels usuaris (Sanmiguel i Arufe, 2021). Planificant rutes, reduint 
l’ús de determinats modes de transport motoritzats (cotxe, moto o escúter) o fent-ne ús 
només en dies concrets. 

De l’altra, definint els objectius i les tasques relacionades amb la gestió de la mobilitat ocu-
pacional, així com la figura del gestor o gestora de la mobilitat, tal com proposa, per exem-
ple, el Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona en l’estudi sobre la definició 
de la figura gestora de la mobilitat en els polígons d’activitat econòmica, i en el qual s’esta-
bleixen entre d’altres, les funcions, el perfil professional i el finançament d’aquesta figura, 
(Requena i Pérez, 2009). 

Mantenir la connectivitat i la resiliència en futures crisis  

Com ara la de la pandèmia de la COVID-19, en la qual el moviment de persones i béns s’ha 
vist restringit i el transport ha estat essencial, i per reduir-ne els costos socials i econòmics 
(CE, 2020). 

3.1.2. La mobilitat com a servei (MaaS) 

En principi, la mobilitat com a servei s’ha d’entendre com la integració de diferents serveis 
de mobilitat (transport públic, taxi, vehicle compartit, vehicle de lloguer i xàrters, entre d’al-
tres) en plataformes digitals que permetin a les persones usuàries satisfer les necessitats 
de mobilitat ocupacional i assolir els objectius socials i mediambientals (CTESC, 2021). 

Segons alguns documents, la mobilitat com a servei ha de facilitar la mobilitat ocupacional 
col·laborativa i els intercanvis modals en els desplaçaments ocupacionals (Llei de mobilitat 
catalana), de manera que: 

Els desplaçaments ocupacionals siguin eficients, segurs, fiables, sense interrupci-
ons i confortables. 

Gràcies a la millora de la freqüència, la puntualitat, la comoditat, la informació, la senyalit-
zació i la connectivitat dels diversos modes de transport. 

Es pugui accedir a la feina amb diversos modes de transport o amb transport públic. 

Els centres de treball han de ser accessibles amb el mode de transport que millor funcioni 
en un moment determinat. S’han d’impulsar serveis que facilitin la mobilitat activa (bicicleta), 
la micromobilitat, el transport a demanda o el vehicle multiusuari o compartit (CE, 2020). 

3.1.3. Les dades i la gestió de la mobilitat ocupacional 

El darrer aspecte a considerar en la mobilitat ocupacional intel·ligent és el de les dades per 
gestionar els desplaçaments, atès que permeten dissenyar la política de mobilitat ocupaci-
onal d’una organització, centre d’activitat, polígon industrial, municipi o territori. 

Les dades sobre mobilitat ocupacional poden estar disponibles més fàcilment que les d’al-
tres tipus de desplaçaments, si es posa el focus en els viatges entre el lloc de residència i 
de treball per quantificar els patrons de mobilitat sostenible. 

https://www.pacteindustrial.org/ca/publicacions/definicio-del-gestor-a-de-la-mobilitat-en-els-poligons-dactivitat-economica/
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Els plans de desplaçament d’empresa (PDE) serien d’utilitat en aquest àmbit, ja que poden 
servir per analitzar els desplaçaments de les persones treballadores (elecció modal i ten-
dències), així com la resta d’indicadors estadístics de la xarxa de mobilitat ocupacional, per 
fer-la més sostenible (p. ex. gestionar la mobilitat de la plantilla mitjançant la informació 
personal i la cerca de coincidències en els recorreguts i horaris). 

3.2. La mobilitat ocupacional sostenible 

En general, la mobilitat ocupacional sostenible ha de cercar l’equilibri entre els tres eixos de 
la sostenibilitat: l’ambiental, el social i l’econòmic; i aquesta és la dificultat, equilibrar el 
desenvolupament econòmic amb la protecció mediambiental i de la salut, i distribuir el 
benestar equitativament (CTESC, 2021). 

3.2.1. Eix mediambiental 

3.2.1.1. La jerarquia modal 

En el context d’aquest marc teòric,  els centres de treball haurien de considerar la jerarquia 
de modes de transport sostenible des del punt de vista mediambiental. Però la realitat és 
que la ubicació de les empreses sovint ho dificulta. Tot i això, segons la revisió documental, 
els centres de treball nous sí que haurien de tenir en compte aquesta relació d’ordre en la 
construcció d’infraestructures per la mobilitat ocupacional (p. ex. aparcaments per a bicis i 
transport públic). 

La jerarquia modal prioritza la mobilitat activa (a peu o en bici), especialment en els despla-
çaments curts (de 2 a 10 km) i la micromobilitat (vehicles de mobilitat personal: patinets i 
plataformes de manillar, bicicletes i motocicletes elèctriques). Després hi hauria l’ús del 
transport col·lectiu (públic i privat), i el vehicle multiusuari o compartit en els desplaçaments 
llargs (més de 10 km). Tot això per reduir sempre que sigui possible l’ús del vehicle privat 
(cotxe i moto) en la mobilitat ocupacional. 

FIGURA 7. Piràmide modal de la mobilitat ocupacional 

 
Nota: aquesta piràmide mostra quines han de ser les prioritats en l’elecció modal als centres de treball, començant per la base.  
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Font: elaboració pròpia, 2022. 

De la recerca inicial es dedueix que malgrat que les infraestructures existents condicionen 
la mobilitat ocupacional, els centres de treball poden contribuir a modificar-la, per això cal: 

Tenir en compte la jerarquia modal per influir progressivament en l’elecció modal i 
fer-la més sostenible des del punt de vista mediambiental. 

Tot i no ser obligatoris per al conjunt de les organitzacions, els PDE són l’instrument per 
canviar les pautes de mobilitat corporativa. A més, existeixen altres motivacions per aplicar-
los: la responsabilitat social corporativa (RSC), la gestió de qualitat de l’empresa (obtenció 
de certificacions ISO i EMAS) i els principis i valors ètics. Breument, algunes de les mesures 
per fer-ho segons l’anàlisi documental inicial serien: 

▪ Els incentius financers o econòmics destinats a incrementar la mobilitat activa i el trans-
port col·lectiu (p. ex. gratuïtat o descomptes en l’ús de bicicletes o del transport públic). 

▪ La gestió de l’espai, concretament, la gestió de l’aparcament (p. ex. reducció de les 
places d’aparcament en general i del cost que això representa, o de les places d’apar-
cament gratuït) per reduir l’ús del cotxe privat, i de l’espai per accedir amb altres modes. 

▪ L’impuls de la mobilitat ocupacional multimodal (p. ex. promoure l’ús de modes de trans-
port alternatius, col·laborar amb altres empreses de transport públic, impulsar l’ambien-
talització de les flotes pròpies). 

▪ Els serveis i les infraestructures relacionats amb la mobilitat activa i col·lectiva, inclosos 
els d’informació. 

▪ Els canvis en l’organització del treball, tal com s’ha comentat al punt sobre digitalització 
i tecnologia: teletreball, flexibilitat horària, jornades intensives, productivitat en movi-
ment, entre d’altres, per reduir els desplaçaments o canviar-los. 

Reduir l’ús del transport privat per reduir la emissions de gasos contaminants. 

La recerca preliminar evidencia que els centres de treball situats fora d’una ciutat i amb molt 
aparcament disponible se’ls associa amb un ús més alt del transport privat. En canvi, els 
situats a prop d’una parada de transport públic o en un sòl mixt (residencial i laboral) se’ls 
associa amb un ús més baix. L’entorn urbà del centre de treball també incideix en l’elecció 
del mode de transport i els intercanvis modals. 

3.2.1.2. La resiliència al canvi climàtic  

Per reduir el 55% els gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) l’any 2030 i assolir la neutralitat 
climàtica l’any 2050, el conjunt de la mobilitat de la UE, també l’ocupacional, ha de ser més 
baixa en carboni. Segons el Llibre blanc del transport, les emissions de GEH dels despla-
çaments ocupacionals s’han de reduir el 60% l’any 2050 respecte de 1990 (CTESC, 2021). 
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Les emissions de GEH de la mobilitat ocupacional estan associades al motor de combustió, 
és a dir, als desplaçaments amb vehicle privat de motor. No obstant això, de l’anàlisi docu-
mental s’infereix que desacoblar les emissions del transport de creixement econòmic, es-
pecialment, les emissions de la mobilitat ocupacional, és més un problema social que tècnic, 
de manera que: 

Per ser resilient al canvi climàtic, la petjada de carboni corporativa i la mobilitat ocu-
pacional futura s’han de reduir. 

Per tant, el conjunt d’actuacions han de prioritzar la reducció del transport individual en 
benefici del col·lectiu i dels modes no motoritzats, en els plans de mobilitat urbana i en els 
plans de desplaçament d’empresa (Llei d’economia sostenible). 

3.2.1.3. La reducció de la contaminació atmosfèrica i del soroll  

L’exposició a determinats nivells de contaminació atmosfèrica i de soroll afecten la qualitat 
de l’aire i perjudiquen la salut, especialment a les ciutats, i està associada al motor de com-
bustió i el trànsit en l’àmbit local (CTESC, 2021). 

Alguns articles científics mostren la contribució de la mobilitat ocupacional a la reducció de 
la contaminació de l’aire i del soroll. De fet, les variables relacionades amb els desplaça-
ments per motius laborals que s’associen amb aquesta mitigació són: la densitat urbana, 
l’accessibilitat, la diversitat d’usos del sòl i la proximitat dels serveis, atès que influeixen en 
el fet que els desplaçaments siguin més curts i menys contaminants, per tant: 

Els centres de treball haurien de reduir la contaminació atmosfèrica i el soroll amb 
actuacions diverses. 

Entre les mesures destacades, entre d’altres: millorar l’accessibilitat i els serveis als centres 
de treball per reduir les distàncies i la necessitat de conduir, equilibrar territorialment l’oferta 
de llocs de treball amb la població activa que hi resideix (equilibri ocupacional – residencial) 
o renovar les flotes corporatives amb vehicles zero emissions (CE, 2020). 

3.2.1.4. L’estalvi i l’eficiència energètica  

L’estalvi d’energia associat a la mobilitat en general i a l’ocupacional en particular és un 
indicador rellevant de sostenibilitat mediambiental d’una economia baixa en carboni. Ara 
bé, la reducció del consum d’energia varia al llarg i ample del territori, i està condicionada 
per la densitat urbana i les polítiques i infraestructures del passat, entre d’altres, així com 
pel nombre i tipus de vehicles matriculats (CTESC, 2021). De l’anàlisi bibliogràfica es de-
dueix que: 

L’ús del vehicle privat en la mobilitat ocupacional consumeix molta energia, especi-
alment si hi ha congestió, però es pot reduir gràcies a 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. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117
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Un altre indicador és el de l’aprofitament de l’energia o l’eficiència energètica, és a dir, la 
relació òptima entre el consum energètic i el resultat obtingut. 

L’eficiència energètica en la mobilitat ocupacional té a veure amb els patrons de mo-
bilitat i està influenciada per factors econòmics i territorials. 

En la documentació revisada s’incideix en la millora de l’eficiència energètica de la mobilitat 
ocupacional i en la promoció de sistemes eficients de transport. Tanmateix, no s’ha trobat 
cap indicador d’eficiència energètica de la mobilitat ocupacional a Catalunya. 

Un bon indicador que exemplificaria la relació entre l’ús d’energia i l’estructura urbana i que 
proporcionaria l’eficiència energètica de cada municipi o comarca de Catalunya consistiria 
a dividir l’energia consumida en la mobilitat ocupacional del territori per la població ocupada 
d’aquest (Boussauw, 2011).2 

Tampoc se sap l’impacte que pot tenir l’elecció modal en l’eficiència energètica de la mobi-
litat ocupacional. En principi, els modes de transport més eficients energèticament (p. ex. el 
transport públic col·lectiu), però més lents, guanyen pes en l’elecció modal si el lloc de re-
sidència i de treball estan pròxims. Però com s’ha comentat, les distàncies mitjanes recor-
regudes en els desplaçaments ocupacionals han augmentat al llarg dels anys. Així i tot, el 
transport ferroviari i viari amb autobús continua sent més eficient que el cotxe privat.  

3.2.2. Eix social 

En la revisió preliminar de documents relacionats amb el marc conceptual de la mobilitat 
ocupacional s’observa la importància que tenen les polítiques de gestió dels recursos hu-
mans per promoure una mobilitat ocupacional saludable, segura, accessible, equitativa, sa-
tisfactòria i personalitzada. 

3.2.2.1. La salut 

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, p. ex., l’OMS 
recomana que la població adulta faci com a mínim 150 minuts setmanals d’una activitat 
física d’intensitat moderada o 75 minuts d’una d’intensitat alta (Ballesteros, Jiménez, Chillón 
et al., 2021), objectiu al qual contribueix anar a peu o en bicicleta a la feina. Tot i que aques-
tes persones també poden estar exposades a una qualitat de l’aire dolenta i al soroll. Diver-
sos documents revisats aposten per contribuir a aquest propòsit mitjançant: 

Una mobilitat ocupacional activa que incentivi estils de vida saludable i augmenti el 
nivell d’activitat física de les plantilles des de les organitzacions. 

Amb la finalitat de reduir el risc de malaltia crònica i coronaria, p. ex. desplaçant-se en bici-
cleta (Heinen, Maat i Van Wee, 2013) o promovent l’ús de sistemes de bicicleta compartida 
(Sanmiguel i Arufe, 2021). Tot i que la recerca pel que fa als desplaçaments per motius 

 
2 Suma de distàncies de desplaçament per motius laborals de cada municipi (Dm), multiplicades pel sumatori 

de la mitjana del consum d’energia de cada passatger i mode de transport en el trajecte d’anada a la feina ( 
Ēi·cim) i dividit per la població ocupada del municipi (Nm).  
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laborals a peu o en bicicleta és limitada, alguns estudis relacionen l’elecció modal activa 
amb la distància del desplaçament domicili - feina, la meteorologia (factors com el clima, la 
temperatura i la precipitació impacten en l’ús de la bicicleta compartida), els factors socio-
demogràfics (gènere i edat),3 econòmics i actitudinals. 

3.2.2.2. La seguretat 

El concepte de mobilitat ocupacional sostenible des del punt de vista social també inclou el 
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 el de zero víctimes mortals per acci-
dents de trànsit i el de reforçar la seguretat viària (CESE, 2021). Cal tenir en compte que 
en el context de responsabilitat social corporativa (RSC), algunes empreses van més enllà 
de la seguretat laboral viària prevista per la normativa.  

Després d’una revisió preliminar, algunes normes i plans esmenten el propòsit d’augmentar 
la seguretat viària i reduir els accidents de trànsit (Llei de mobilitat, Pla estratègic de segu-
retat viària 2021-2023, plans locals de seguretat viària), així com d’aplicar mesures relacio-
nades amb la seguretat laboral viària i d’integrar-les en els plans de prevenció de riscos 
laborals de les empreses per reduir els accidents laborals de trànsit (Llei de prevenció de 
riscos laborals). Per això els plans de mobilitat específics (PME) i els plans de desplaçament 
d’empresa (PDE) incorporen la reducció de l’accidentalitat in itinere i en missió. 

Les empreses poden contribuir a reduir els accidents laborals de trànsit, especial-
ment, els d’anada i tornada a la feina, i fomentar la mobilitat activa en els desplaça-
ments ocupacionals. 

L’accident que pateixi la persona treballadora durant el desplaçament habitual entre el lloc 
de residència i de treball es considera accident de treball per la Llei general de la Seguretat 
Social. La mobilitat in itinere és un factor de risc per a la salut de la població ocupada, atès 
que els accidents de trànsit representen la primera causa de mort per accident laboral, la 
majoria en anar de casa a la feina i viceversa (vegeu l’apartat 4.3 sobre Accidentalitat en 
els desplaçaments per motius laborals de capítol 4. Descripció general de la mobilitat ocu-
pacional). 

3.2.2.3. L’accessibilitat 

Millorar l’accessibilitat de la mobilitat ocupacional té més a veure amb el temps de despla-
çament que amb la distància física (proximitat). De la revisió documental inicial es dedueix 
que: 

L’accessibilitat en mobilitat ocupacional s’associa a l’equilibri ocupacional – residen-
cial, la mobilitat multimodal i la connexió de les zones rurals, entre d’altres. 

Ja s’ha comentat que l’equilibri entre oferta de llocs de treball i població ocupada del muni-
cipi o comarca està associat a desplaçaments per motius laborals més curts i, per tant, a 
una millor accessibilitat. La separació entre el lloc de residència i el centre de treball porta 

 
3 Per exemple, l’edat acostuma a ser inferior als 45 anys i en els països amb un percentatge baix de persones 
que es desplacen en bicicleta, els ciclistes són majoritàriament homes.  

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=324587
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/El-nou-Pla-de-Seguretat-Viaria-2021-2023-vol-reduir-un-15-les-victimes-mortals
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/El-nou-Pla-de-Seguretat-Viaria-2021-2023-vol-reduir-un-15-les-victimes-mortals
http://transit.gencat.cat/ca/el_servei/transparencia/linies_actuacio/plans_programes_generals_sectorials/plans_locals_sv/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
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de manera immediata a augmentar la distància del desplaçament i a reduir-ne l’accessibili-
tat. Això passa quan els centres d’activitat econòmica o el polígon industrial està situat fora 
del municipi, sense transport públic col·lectiu (vegeu l’apartat 4.4 sobre Infraestructures per 
accedir als centres de treball del capítol 4. Descripció general de la mobilitat ocupacional). 

El concepte de mobilitat ocupacional accessible també es relaciona amb l’ús del sòl i un 
sistema de transport que permeti a la població treballadora arribar als centres de treball 
mitjançant un o una combinació de modes de transport. Per això, els plans directors de 
mobilitat i els plans de mobilitat urbana han d’incloure plans d’accés als sectors industrials 
de cada àmbit territorial, p. ex. aparcament multimodal. 

Per acabar, el concepte de mobilitat ocupacional accessible es refereix a connectar millor 
les zones rurals i remotes perquè siguin accessibles, també per a les persones amb mobi-
litat reduïda i discapacitat. Els sectors productius han d’oferir treballs atractius, bones con-
dicions socials i oportunitats per millorar la competitivitat de les zones rurals (CE, 2020). El 
problema rau en el fet que densitats inferiors a 30 o 40 habitants per hectàrea fan impossible 
desenvolupar sistemes eficients de transport públic. 

3.2.2.4. L’equitat 

De l’anàlisi documental es conclou que l’equitat en mobilitat ocupacional té tres dimensions, 
la sociodemogràfica, la territorial i la de modes de transport, totes elles relacionades. 

Dret de les persones treballadores a desplaçar-se de manera sostenible a lloc de tre-
ball independentment del gènere, l’edat, el nivell de formació i l’estatus socioeconò-
mic, entre d’altres. 

Tots els col·lectius, sigui quina sigui l’edat, el gènere, els ingressos, la composició de la llar, 
l’ocupació o les capacitats han de tenir les mateixes oportunitats per accedir a la feina i 
treballar. 

El 30% de les persones majors d’edat de l’Estat espanyol no tenen permís de conduir ni 
vehicle privat. Les dones, els joves i les persones d’origen immigratori i les persones amb 
mobilitat reduïda són les més afectades per l’exclusió laboral a causa de la dependència 
del vehicle privat quan el centre de treball (p. ex. polígons industrials) està situat en llocs on 
no hi ha transport col·lectiu o altres modes de transport sostenibles (Ferri i París, 2019). 

Equitat entre les grans ciutats i les zones rurals quant a la mobilitat ocupacional i les 
oportunitats per accedir al treball. 

Segons el Pla de transports de viatges de Catalunya 2020, el transport públic només donava 
servei  al 60,2% dels municipis de Catalunya. Les comarques del nord i el sud de Catalunya 
no tenien sistema tarifari integrat. La quota de transport públic és del 28% a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, però només del 3% a les comarques de Girona o a l’Alt Pirineu i 
l’Aran. Val a dir que la majoria de la població es concentra a l’àrea metropolitana, fora d’aquí 
la demanda de transport públic es redueix. De fet, les grans ciutats, encara que siguin com-
pactes, generen molts desplaçaments i trànsit des dels municipis del voltant. 

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_transport_viatgers_catalunya_2020/
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La diferència en el transport públic afecta també l’accés a l’ocupació a causa de la cobertura 
desigual de la xarxa. Hi ha persones que no poden accedir a un centre de treball situat en 
un lloc del territori on no existeix oferta de transport col·lectiu o de mobilitat sostenible (po-
lígons industrials) i depenen del vehicle privat per desplaçar-se. La població del món rural 
acaba agafant el vehicle privat per als desplaçaments ocupacionals. 

La mobilitat ocupacional hauria de ser equitativa en modes de transport dins del ter-
ritori. 

Ha d’incloure els modes de transport alternatius al vehicle privat per anar a la feina. No 
obstant això, la distància també s’ha de tenir en compte, atès que la mobilitat activa (a peu 
o en bicicleta) n’és molt sensible. Per exemple, les dones acostumen a fer múltiples tasques 
(treball, estudi, cura) i són les més afectades a les zones rurals per la manca de transport 
públic. 

3.2.2.5. La satisfacció i la personalització 

És important entendre la rigidesa dels desplaçaments laborals tan pel que fa a la distància 
recorreguda com a l’elecció modal. A més, si el temps de desplaçament és massa elevat i 
les persones el consideren inacceptable, fins i tot poden decidir canviar de lloc de treball, 
això ha passat en algunes relocalitzacions d’empresa (Vale, 2013). 

De fet, en cas de mobilitat geogràfica que impliqui trasllat i per tant, canvi de la residència 
habitual de la persona treballadora, la normativa laboral permet que aquesta pugui optar 
per extingir el contracte de treball o bé traslladar-se i tenir dret a indemnització per les des-
peses que li pugui ocasionar. 

Ara bé, l’actitud i els hàbits també són rellevants en els desplaçaments ocupacionals (Bous-
sauw, 2011), així com els aspectes psicosocials (preferències, actituds i estils de vida). De 
fet, les representacions de la mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible poden variar en 
funció de variables sociodemogràfiques (edat, gènere), de comportament (estil de vida, hà-
bits) i psicosocials (valors personals). La revisió bibliogràfica emfasitza que: 

La mobilitat ocupacional hauria de tenir en compte les necessitats de les persones 
treballadores. 

En aquest sentit, la satisfacció i l’experiència positiva en els desplaçaments laborals està 
molt relacionada amb la percepció que les persones tenen de determinats modes de trans-
port pel que fa a la relaxació mental i física, el confort, la flexibilitat, l’estalvi de temps, la 
privadesa, l’estatus, el preu o la relació amb l’estil de vida personal. També té a veure amb 
els hàbits simbòlics i afectius i la facilitat d’ús del mode de transport en el camí d’anada de 
casa a la feina i de tornada. 

Per exemple, les dones usen menys els sistemes de bicicleta compartida que els homes, 
especialment a les zones perifèriques de la ciutat i a la nit. 

La importància que els centres de treball coneguin el context, les condicions de 
transport existents, els objectius i les iniciatives per gestionar la mobilitat ocupacio-
nal, i els avaluïn. 
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Això és, conèixer el nombre de persones ocupades, les seves característiques, les políti-
ques de mobilitat existents, la xarxa de transport al voltant del centre de treball, els indica-
dors i col·lectius prioritaris, les iniciatives relacionades o no amb les infraestructures. A més 
de pressupostar, coordinar, avaluar i actualitzar els PDE, mitjançant qüestionaris, el diàleg 
amb la representació legal dels treballadors i treballadores, incentius i penalitzacions, entre 
d’altres. 

3.2.3. Eix econòmic 

3.2.3.1. La competitivitat 

Segons la revisió documental inicial, en principi, la mobilitat genera activitat econòmica en 
el territori. 

Però conceptualment la mobilitat està relacionada amb la teoria del pic del petroli que prediu 
un augment dels costos del transport sostingut en el temps, i posa de relleu: 

La necessitat de reduir la dependència dels combustibles fòssils de la mobilitat ocu-
pacional. 

Ara bé, reduir la dependència dels combustibles fòssils per persona té un component tec-
nològic: augmentar l’eficiència dels vehicles de l’empresa i de la plantilla. Cal tenir en 
compte que les persones escullen en molts casos el mode de transport més ràpid per fer el 
viatge, dins d’uns límits econòmics. 

A més, la revisió d’alguns articles que estudien el tema de la relocalització d’un centre de 
treball o d’activitat econòmica en un nou emplaçament posa de manifest que el temps de 
desplaçament per anar i tornar a la feina funciona com una constant. És a dir, les persones 
adapten el mode de transport al temps de viatge habitual entre el domicili i el centre de 
treball. Així, si la nova ubicació se situa a més distància que l’anterior, s’opta per mitjans de 
transport més ràpids (cotxe privat), la velocitat esdevé rellevant. En canvi, si els quilòmetres 
a recórrer disminueixen, es produeixen el canvi modal favorable a modes de transport més 
lents (bicicleta, VMP), sempre que el temps de viatge sigui semblant a l’usual. 

El risc de perdre talent 

Un altre factor de competitivitat de les organitzacions està relacionat amb la captació i man-
teniment del talent, és a dir, amb el fet que l’empresa retingui les aptituds intel·lectuals i 
professionals, així com el saber fer d’algunes persones per acomplir amb les seves tasques 
ocupacionals, algunes de les quals requereixen una elevada participació en continguts de 
tota mena.  

Així, el temps de desplaçament i els costos d’aquests influeixen en el fet que algunes per-
sones canviïn d’ocupació, fins i tot l’abandonin, de manera que en determinats sectors es 
perd capital humà, per exemple, al tecnològic o a l’hoteler, entre d’altres. 
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3.2.3.2. La reducció de la congestió 

Com s’ha dit anteriorment, la distància s’ha transformat en temps, i es mesura en unitat de 
temps, és a dir, en minuts per anar i tornar de la feina, per això s’ha tornat tan molesta la 
congestió del trànsit i els retards, especialment els del transport públic. A més, la congestió  
implica un consum excessiu de combustible i la pèrdua de temps de descans i oci de les 
persones durant els desplaçaments ocupacionals (Ferri i París, 2019). 

Les hores perdudes en congestions de trànsit per les persones que van a la feina en 
vehicle de motor privat tenen un cost elevat. 

Els desplaçaments laborals incideixen en la congestió, què té un cost en temps per accedir 
al lloc de treball i afecten l’activitat productiva, la competitivitat de les empreses, els salaris 
i el benestar de les persones que hi treballen. 

3.2.3.3. Els costos 

En general, els costos del transport també es consideren en la revisió documental sobre la 
mobilitat ocupacional. El cost per quilòmetre s’ha reduït en els darrers anys amb la intro-
ducció dels ferrocarrils i dels tramvies i la democratització del cotxe. Ara bé, l’estructura 
urbana està en l’origen dels patrons de mobilitat i influeix en els costos del transport. Quan 
els costos del transport augmenten aquesta estructura esdevé cada cop més significativa i 
requereix una planificació urbanística sostenible (Boussauw, 2011). 

La dependència dels combustibles fòssils l’exterior incideix en la fluctuació de preus i signi-
fica un risc per les economies occidentals que pot desembocar en un increment del preu de 
la benzina a curt termini com l’actual  (CTESC, 2021). Així, com s’ha comentat abans, el 
preu del petroli és un element important del cost del transport i, de fet, els desplaçaments 
laborals i per negoci estan molt influïts per aquest increment. 

Un dels objectius de sostenibilitat econòmica de la mobilitat ocupacional és reduir la 
distància dels desplaçaments laborals i els costos dels viatges pendulars. 

En aquest àmbit té importància l’existència de mesures fiscals i de bonificacions de les 
cotitzacions a la seguretat social, així com l’impuls de diverses iniciatives que també contri-
bueixen a reduir els costos i que es tracten en el capítol V sobre Instruments i eines per 
gestionar la mobilitat ocupacional. 

Pel que fa a les iniciatives relacionades amb el foment del transport públic que preveuen un 
estalvi econòmic, en són exemple, les exempcions de l’IRPF de les entitats que prestin el 
servei públic de transport col·lectiu de viatgers per contribuir als desplaçaments de les per-
sones treballadores entre el lloc de residència i el centre de treball (Reial decret llei 6/2010), 
i per la prestació de servei públic de transport col·lectiu de viatgers, lliurament de targetes 
o pagament electrònic de títols de transport per usar el servei públic de transport de viatgers 
(Reial decret 1788/2010) o la reducció o gratuïtat dels sistemes d’aparcaments dissuasius. 
O bé, la reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que 
hagin reduït la sinistralitat laboral o invertit en accions complementàries a la prevenció de 
riscos i vinculades a la mobilitat ocupacional com són l’elaboració de plans de desplaça-
ments d’empresa, entre d’altres (vegeu també CTESC, 2021). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5879
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20141
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També s’han de considerar les iniciatives relacionades amb la mobilitat activa de les perso-
nes treballadores que contribueixen a reduir els costos, com per exemple, la cessió o el 
lloguer de bicicletes, especialment en els centres de treball, o l’aparcament gratuït per a les 
bicicletes en alguns municipis. 
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Capítol IV. Descripció general de la mobilitat ocupacional 

1. Desplaçaments al lloc de treball 

Els desplaçaments al lloc de treball representen una part important de la mobilitat diària, 
alhora que condicionen altres desplaçaments per motius personals. Així, amb dades de 
l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) de l’any 2018, els desplaçaments d’anada a la 
feina representaven el 19,6% dels desplaçaments al sistema tarifari integrat (STI) de l’àrea 
de Barcelona entre la població de 16 anys i més.4 Ara bé, quan s’hi inclou la tornada a casa 
des de la feina, els desplaçaments per motius ocupacionals representen vora un terç dels 
desplaçaments en dia feiner.5 Així mateix, el percentatge de desplaçaments a la feina que 
es fa en vehicle privat és elevat, sobretot si es compara amb altres tipus de desplaçaments. 
Així doncs, tant pel volum de desplaçaments que representen, com pel mode que sol utilit-
zar-se en aquests moviments, la contribució de la mobilitat ocupacional a una mobilitat més 
intel·ligent i sostenible és important. 

A continuació es fa una descripció de la mobilitat ocupacional i s’estudien alguns elements 
que hi incideixen i que condicionen l’elecció modal. 

1.1. Mode de desplaçament 

Com es pot veure a l’estudi del CTESC (2021) La transició cap a una mobilitat més intel·li-
gent i sostenible, l’any 2011 el 59,5% dels desplaçaments al lloc de treball a Catalunya es 
feien en vehicle privat, el 22,6% en transport públic (sobretot a l’àrea metropolitana de Bar-
celona) i el 17,9% en modes no motoritzats. Si es compara la mobilitat ocupacional amb el 
conjunt de la mobilitat amb dades de l’EMEF de l’any 2018 per a l’àmbit del sistema tarifari 
integrat (STI), la primera destaca per un percentatge més elevat d’ús del vehicle privat 
(51,7% i 38,1%, respectivament) i el transport públic (28,0% i 17,9%, respectivament). Això 
es tradueix en un percentatge molt més baix de desplaçaments a peu, en bicicleta o altres 
modes no motoritzats (20,2% i 43,9%, respectivament).6 Vist d’una altra manera, els des-
plaçaments en vehicle privat per anar a la feina representen el 26,6% del total de despla-
çaments en vehicle privat, els del transport públic el 30,7% i els desplaçaments en modes 
no motoritzats el 9,0%. És a dir, els desplaçaments a la feina es fan sobretot amb modes 
motoritzats.7 

 
4 S’utilitzen les dades de 2018 perquè són les úniques de les quals es disposa de dades obertes i perquè són 
representatives de la mobilitat abans de la COVID-19. Les dades de 2019 no es troben en format obert. 
5 Això inclou els desplaçaments per motiu d’estudis, que representen vora un 5,0% del total, segons l’IERMB 
(2021). És a dir, sense aquests, els desplaçaments per anar i tornar de la feina representen al voltant d’una 
quarta part dels desplaçaments en dia feiner. En aquest apartat els desplaçaments per motius d’estudis s’in-
clouen als desplaçaments per motius laborals, doncs en alguns casos ha estat impossible separar-los. Quan 
això ha estat possible, s’ha incorporat una nota al peu analitzant els desplaçaments sense incloure-hi els que 
ho són per motius d’estudi. 
6 Si en lloc d’analitzar tota la mobilitat ocupacional (que inclou els desplaçaments per motius de treball i ges-
tions del treball, així com per motius d’estudi), s’exclouen els desplaçaments per motius d’estudi, el pes del 
vehicle privat creix fins al 56,9%, el del transport públic baixa al 24,8% i els desplaçaments a peu, en bicicleta 
i no motoritzats baixa al 18,6%. 
7 Segons l’IERMB (2021), l’ocupació mitjana dels vehicles privats en desplaçaments a la feina és molt més 
baixa (1,2 ocupats/vehicle) que en desplaçaments per motius d’estudis i personals (1,8 ocupants/vehicle). 
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Distància 

Aquest ús més elevat de modes motoritzats s’explica per desplaçaments més llargs per 
anar a la feina que al conjunt de la mobilitat. Així, segons l’IERMB (2021), en desplaçaments 
a la feina inferiors a 5 km predominen els modes actius (amb una distància mediana de 3,2 
km), i per sobre d’aquesta distància els modes motoritzats (amb una distància mediana de 
7,4 km pel transport públic i 10,4 km pel vehicle privat). En aquest sentit, l’ATM (2020) 
constata un increment de la distància recorreguda els darrers 30 anys, fruit de l’augment de 
la distància entre el lloc de residència i el lloc de treball. 

Una altra mesura de la distància recorreguda és el grau d’autocontenció municipal.8 Així, 
segons l’IERMB (2021), l’autocontenció municipal dels desplaçaments per motius laborals 
era del 65,0% l’any 2019, per un 87,0% en els desplaçaments per motius personals, sent 
més alta a Barcelona (75,0%) que als altres municipis de la província. En aquest sentit, 
l’IERMB (2021) destaca que l’ús del vehicle privat en desplaçaments per mobilitat ocupaci-
onal creix en connexions intermunicipals que escapen del model radial de la xarxa de trans-
port públic (quan no hi ha connexió amb Barcelona), zones on també es produeixen més 
desplaçaments unimodals. 

Per últim, la distància del desplaçament pot mesurar-se en temps. Així, l’any 2018 els des-
plaçaments de més de 30 minuts representaven el 25,7% dels desplaçaments per motius 
laborals al STI (per un 16,7% al conjunt de desplaçaments). Amb dades de l’IERMB (2021), 
el temps mitjà de desplaçament a la feina a la província de Barcelona l’any 2019 era de 13 
minuts en modes actius, 23 minuts en vehicle privat i 37 minuts en transport públic.9 Segons 
l’IERMB (2021), “la falta de competitivitat del transport públic pel que fa a temps de despla-
çament a la feina [...] constitueix un dels principals obstacles de cara a incentivar el traspàs 
modal des del vehicle privat cap al transport públic”.10 

Característiques del lloc de residència i el lloc de treball 

Un altre element que condiciona l’elecció modal són les característiques del lloc de residèn-
cia i el lloc de treball. Així, segons l’IERMB (2021), en entorns més poblats i densos, la 
quota del vehicle privat és més baixa (la distància al lloc de treball és més baixa i es disposa 
de més oferta de transport públic i menys oferta d’aparcament). Així mateix, en entorns de 
renda altes se sol utilitzar més el vehicle privat, mentre que en barris de renda baixa es fa 
més ús del transport públic, segons l’IERMB (2021). 

El fet que el lloc de treball es trobi al nucli urbà també incrementa l’ús dels modes actius i 
el transport públic, mentre que si es troba fora d’aquest (polígons, etc.) creix l’ús del vehicle 

 
8 L’autocontenció mesura el percentatge de desplaçaments amb origen a un municipi que tenen com a destí 
aquell mateix municipi (que no surten del terme municipal). 
9 Si es té en compte que la distància recorreguda en transport públic és més baixa, implica una velocitat molt 
més baixa del transport públic respecte al cotxe. 
10 Segons l’IERMB (2021), la població ocupada ha d’encarregar-se també de tasques de cura d’altres perso-
nes dependents (infants o gent gran) o de tasques de la llar que impliquen desplaçaments. En aquest sentit, 
el valor del temps per les persones ocupades és més alt que per les no ocupades. Així mateix, el fet d’escollir 
el vehicle privat per anar a la feina pot comportar que altres desplaçaments per motius personals també s’aca-
bin fent en vehicle privat. 
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privat, segons l’IERMB (2021). Així mateix, la disponibilitat d’una plaça d’aparcament al 
destí també incrementa l’ús del vehicle privat. 

Característiques sociodemogràfiques 

Per característiques sociodemogràfiques, el 55,0% de la mobilitat ocupacional l’any 2018 al 
STI la generaven els homes i el 45,0% les dones (per un 48,8% i 51,2% de tota la mobilitat). 
Així, la mobilitat ocupacional representava un 22,1% dels desplaçaments dels homes i un 
17,2% dels desplaçaments de les dones. De la mateixa manera, el 75,1% de la mobilitat 
ocupacional la generava la població de 30 a 64 anys (per un 64,0% del total de la mobilitat), 
el 22,7% la de 16 a 29 anys (per un 15,9% del total) i el 2,2% la de 65 anys i més (20,1% 
del total).11 Això fa que la mobilitat d’anada a la feina representi el 28,0% del total de des-
plaçaments entre la població de 16 a 29 anys (13,5% si s’exclouen els desplaçaments per 
motius d’estudis), el 23,0% entre la de 30 a 64 anys i el 2,1% entre la de 65 i més.12 

Per nivell formatiu, l’any 2018 la població amb estudis primaris realitzava el 23,5% dels 
desplaçaments per motius laborals al STI (pel 27,1% del total de la mobilitat), la que tenia 
estudis secundaris el 30,9% (pel 32,0% del conjunt de la mobilitat) i la que tenia estudis 
superiors el 44,1% (pel 38,4% del total de la mobilitat).13 Vist d’una altra manera, entre la 
població amb estudis primaris la mobilitat ocupacional representa el 14,4% de la mobilitat, 
per un 20,8% entre la població amb estudis secundaris i un 23,0% entre la que disposa 
d’estudis superiors. 

Si s’analitza per modes i gènere, el 61,6% dels homes utilitzava el vehicle privat per anar a 
la feina l’any 2018, per un 39,6% de les dones. Així, aquestes últimes feien molt més d’ús 
del transport públic (36,6%, per un 21,0% dels homes) i els desplaçaments a peu, en bici-
cleta o altres modes no motoritzats (23,7%, per un 17,4% dels homes). Per edats, l’ús del 
vehicle privat en la mobilitat ocupacional és més intensa al grup de 30 a 64 anys (57,8% 
dels desplaçament es fan en cotxe o moto) i menys a la resta, on l’ús del transport públic i 
la mobilitat activa tenen més pes. 

Per nivell formatiu i l’any 2018 al STI, el grup de població que més utilitzava el vehicle privat 
per anar a la feina era la que tenia estudis primaris (54,9%), un percentatge més elevat que 
la que tenia estudis secundaris (50,6%) o superiors (51,1%). En canvi, el pes del transport 
públic era més baix entre la població amb estudis primaris (21,2%) i més alt entre la població 
amb estudis secundaris (31,0%) i superiors (29,1%). Per acabar, la població amb estudis 
primaris destaca per fer molts més desplaçaments a la feina en mobilitat activa (23,9%) que 
la població amb estudis secundaris (18,4%) o superiors (19,8%). Segons l’IERMB (2021), 
però, l’impacte del nivell d’estudis en l’elecció modal desapareix quan es tenen en compte 
el lloc de residència i el nivell de renda. 

 
11 Si s’exclouen els desplaçaments per motius d’estudis, el pes de la població de 30 a 64 anys en els despla-
çaments d’anada a la feina creix fins al 85,4%, el de la població de 16 a 29 baixa fins al 12,8% i el de la de 65 
i més fins a l’1,8%. 
12 Òbviament, el gruix de la mobilitat ocupacional la genera la població ocupada (89,6% i 99,6% si s’exclouen 
els desplaçaments per motius d’estudis), molt concentrada al grup de població de 30 a 64 anys. Ara bé, entre 
la població ocupada els desplaçaments d’anada a la feina representen el 28,6% del total de desplaçaments. 
13 No s’hi inclou la població sense estudis, altres estudis o sense resposta (ns/nc). 
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1.2. Característiques de la mobilitat ocupacional 

Una altra font d’informació per analitzar la mobilitat és la que proporciona el Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que analitza la mobilitat a partir del posicionament 
dels telèfons mòbils.14 Aquesta font permet distingir els desplaçaments segons l’origen i el 
destí d’aquests (per districtes, municipis o agregacions de municipis), la distància recorre-
guda (amb un mínim de 500 metres), l’hora d’inici del viatge i el dia en què es produeix, així 
com l’activitat d’origen i de destí (distingint entre el domicili, el lloc de treball i altres in-
drets).15 Així, les dades proporcionen el nombre de viatges, els viatges per quilòmetre i el 
nombre de desplaçaments per persona i utilitzen com a període de referència la setmana 
del 14 al 20 de febrer de 2020 (ambdós inclosos). 

Distribució horària dels desplaçaments al lloc de treball 

Utilitzant les dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, els desplaça-
ments d’anada a la feina tenen una distribució horària diferent si es tracta d’un dia entre 
setmana (de dilluns a divendres) que un cap de setmana, com s’observa al gràfic.16 Així, 
entre setmana, els desplaçaments d’anada al lloc de treball es concentren a primera hora 
del matí (entre les 7h i les 8h del matí es produeixen vora una quarta part dels desplaça-
ments d’anada a la feina) i en un segon pic a les 14h, mentre que els caps de setmana la 
distribució és més uniforme, amb un petit pic a les 9h del matí els dissabtes i a les 11h els 
diumenges i desplaçaments d’entrada a la feina que s’allarguen fins al vespre-nit. 

Aquesta diferència entre els dies entre setmana i els caps de setmana també succeeix amb 
els moviments de tornada del lloc de treball, on s’hi afegeix la particularitat dels divendres, 
amb un pic de sortida més pronunciat a les 14h i menys a la tarda (17h i 18h). Dels caps de 
setmana destaquen les hores de sortida del lloc de treball, amb una proporció de desplaça-
ments important a la nit i matinada. 

 
14 Vegeu el Plan de medidas para responder al impacto del COVID 19 en el sector transporte y movilidad del 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 
15 La divisió per districtes és una divisió ad hoc utilitzada pel Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana. 
En alguns casos es tracta de parts d’un municipi (com és el cas de Barcelona i altres municipis molt poblats), 
en d'altres són municipis sencers i en d'altres casos es tracta d'agrupacions de municipis, depenent de la 
població que hi habita. 
16 Els desplaçaments amb destí al lloc de treball en cap de setmana representen el 14,6% del total de despla-
çaments a la feina durant la setmana de referència (8,3% els dissabtes i 6,3% els diumenges). Això repre-
senta, aproximadament la meitat dels desplaçaments que s’esperarien si la distribució al llarg de la setmana 
fos uniforme. 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data
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GRÀFIC 1. Distribució horària de la mobilitat laboral, per dia de la setmana. Catalunya, 
14/02/2020 a 20/02/2020 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: La línia horitzontal discontinua representa la distribució uniforme. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Si ens centrem en els dies entre setmana, destaca la diferent distribució horària dels des-
plaçaments d’anada i tornada al lloc de treball respecte a altres tipus d’orígens i destins (al 
domicili de residència o altres emplaçaments). Així, destaca molt l’hora punta d’anada al 
lloc de treball de primera hora del matí (que coincideix amb la sortida de casa) i, en menor 
mesura, la tornada a casa al vespres (amb una distribució més uniforme). 
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GRÀFIC 2. Distribució horària de la mobilitat (de dilluns a divendres), segons tipus de destí i 
origen. Catalunya, 14/02/2020 a 20/02/2020 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: La línia horitzontal discontinua representa la distribució uniforme. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Segons les dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el pes dels des-
plaçaments d’anada a la feina en dia feiner (de dilluns a divendres) representen un 13,5% 
del total de desplaçaments (per un 35,1% de desplaçaments amb destí al domicili i un 51,3% 
d’altres destins).17 Si analitzem el pes dels desplaçaments laborals per cada hora del dia, 
s’observa que els desplaçaments per motius laborals assoleixen el seu pes màxim a les 7h 
del matí amb el 31,9%. 

 
17 Aquests valors són més baixos que els que proporciona l’EMEF per la província de Barcelona, que se situen 
a prop del 20,0%. 
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GRÀFIC 3. Distribució horària de la mobilitat (de dilluns a divendres), segons tipus de destí i 
origen. Catalunya, 14/02/2020 a 20/02/2020 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Dins dels desplaçaments laborals, la majoria són directes de casa al lloc de treball, sobretot 
al matí, i del lloc de treball a casa, tot i que de forma menys clara en aquest cas. 

GRÀFIC 4. Distribució horària de la mobilitat a la feina (de dilluns a divendres), segons tipus 
d’origen i destí. Catalunya, 14/02/2020 a 20/02/2020 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 
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En mitjana, els desplaçaments amb destí al lloc de treball (6,8 km) són més llargs que els 
que tenen com a destí el domicili particular (6,4 km). En canvi, són més curts que els que 
tenen altres destins (7,3 km).18 A banda de concentrar-se al matí, els desplaçaments al lloc 
de treball de les 5h a les 7h també són més llargs que en altres franges horàries (amb el 
pic per sobre dels 10,0 km a les 6h del matí). Segons origen del desplaçament, hi ha poques 
diferències en les distàncies mitjanes, tot i que sí que n’hi ha segons l’hora del dia. 

GRÀFIC 5. Distància dels desplaçaments (de dilluns a divendres), segons tipus d’origen i 
destí i hora. Catalunya, 14/02/2020 a 20/02/2020 

 
Unitats: quilòmetres. 
Nota: Les línies horitzontals discontínues representes les distàncies mitjanes. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Si en lloc d’analitzar la mitjana, analitzem les categories de distància que proporcionen les 
dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (en quilòmetres) observem 
que a les hores punta augmenta el pes dels desplaçaments de 10 a 50 km i es redueix el 
de 0,5 a 2 km. En la tornada de la feina succeeix quelcom similar al matí i a la tarda. 

 
18 Aquest valor sembla contradir el que s’observava a l’estudi de l’IERMB (2021), on els desplaçaments al lloc 
de treball són més llargs que els desplaçaments per motius personals. Una possible explicació d’aquesta 
diferència és que al limitar els desplaçaments a aquells de més de 500 metres, no es capturi bé la mobilitat 
per altres motius. Així mateix, es possible que no s’identifiqui bé el lloc de treball, fet que pot generar que 
alguns desplaçaments al lloc de treball computin com a altres. 
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GRÀFIC 6. Distància dels desplaçaments pel motius laborals (de dilluns a divendres), per 
hores. Catalunya, 14/02/2020 a 20/02/2020 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana. 

Anàlisi territorial dels desplaçaments al lloc de treball 

A escala territorial, els desplaçaments al lloc de treball a les zones urbanes són més curts, 
tant els que tenen la ciutat com a origen del desplaçament a la feina, com els que la tenen 
com a destí. Com s’ha vist anteriorment, la distància del desplaçament condiciona l’elecció 
modal. En aquest sentit, el fet que els desplaçaments siguin més curts, també pot significar 
un ús més intens de modes no motoritzats o de transport públic. 
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MAPA 1. Distància mitjana dels desplaçaments amb destí al lloc de treball (de dilluns a di-
vendres), per districtes.(1) Catalunya, 14/02/2020 al 20/02/2020 

 

Unitats: quilòmetres. 
(1) No hi ha dades de referència pels municipis de Bordils i Celrà, al Gironès. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

De fet, com més desplaçaments es fan en un districte (mesura que serveix per aproximar 
el nombre d’habitants al districte), més curta és la distància dels desplaçaments al lloc de 
treball. 
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GRÀFIC 7. Distància mitjana dels desplaçaments amb destí al lloc de treball (de dilluns a 
divendres), per districtes d’origen i destí del desplaçament i nombre de viatges durant el 
període de referència. Catalunya, 14/02/2020 al 20/02/2020 

 
Unitats: quilòmetres. 
Nota: La línia horitzontal discontinua representa distància mitjana. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

En general, els desplaçaments més llargs al lloc de treball tenen lloc en entorns on els 
desplaçaments amb destí al domicili o altres indrets també són més llargs. En aquest sentit, 
el mètode de recollida de dades pot tenir problemes per capturar els desplaçaments en 
entorns rurals. Per una banda, el fet de no capturar els desplaçaments de menys de 500 
metres pot afectar molt més els municipis petits, on els desplaçaments dins dels nuclis de 
població difícilment seran de més de 500 metres. Així mateix, el fet de disposar de menys 
antenes de telefonia mòbil en aquests entorns pot fer que el càlcul dels desplaçaments sigui 
menys precís. També el fet que el percentatge de població d’edat avançada (amb menys 
disponibilitat de telèfon mòbil) resident en entorns rurals sigui més elevat que entorns ur-
bans pot generar algun biaix. Per últim, la dificultat de localitzar el lloc de treball de les 
activitats agrícoles també pot fer que no es classifiquin bé els desplaçaments a la feina en 
municipis de l’interior del país. 
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GRÀFIC 8. Distància mitjana dels desplaçaments per tipus de destí (de dilluns a divendres), 
per districtes.(1) Catalunya, 14/02/2020 a 20/02/2020 

 
Unitats: quilòmetres. 
(1) La mida dels punts indica el nombre de desplaçaments al lloc de treball durant la setmana de referència. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Tal com es mostra a CTESC (2021) a més autocontenció municipal, més probable serà l’ús 
de modes de transport no contaminants. Quan s’analitzen els desplaçaments al lloc de tre-
ball entre setmana (de dilluns a divendres) durant la setmana de referència a Catalunya, 
s’observa que el 20,6% es produeixen dins del mateix districte, per un 79,4% que tenen lloc 
entre districtes. Així, vora tres quartes parts dels 442 districtes analitzats tenen graus d’au-
tocontenció en els desplaçaments a la feina que se situen per sota d’aquest percentatge 
(de fet, la mediana és de l’11,6%). De la mateixa manera, més de dos terços dels districtes 
tenen graus d’autosuficiència per sota del 20,6% (la mediana és del 12,2%).19 

 
19 L’autosuficiència mesura el percentatge de desplaçaments amb destí a una zona que s’originen en aquella 
mateixa zona. 
Els resultats d’autocontenció i autosuficiència són similars per desplaçaments de tornada a casa o amb altres 
destins, amb una elevada correlació entre el grau d’autocontenció i autosuficiència en desplaçaments amb 
destí a la feina i els altres tipus de destins. És a dir, el grau d’autocontenció afecta tots els desplaçaments, no 
només als motivats per l’anada al lloc de treball. De nou, el fet de limitar els desplaçaments a aquells de més 
de 500 metres pot tenir un impacte en aquesta estadística. 
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GRÀFIC 9. Grau d’autocontenció/autosuficiència en els desplaçaments amb destí al lloc de 
treball (de dilluns a divendres), per districtes. Catalunya, 14/02/2020 al 20/02/2020 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Per districtes, s’observa una elevada autocontenció i autosuficiència en els desplaçaments 
a la feina a les comarques pirinenques, amb una superfície molt més gran que els districtes 
d’àrees urbanes.20 Així mateix, sembla observar-se més autocontenció i autosuficiència a 
les capitals de comarca i menys en zones de l’entorn d’aquestes. 

 
20 Contràriament al que es podria pensar, però, no hi ha una elevada correlació entre l’àrea del districte i el 
grau d’autocontenció. 
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MAPA 2. Grau d’autocontenció/autosuficiència en els desplaçaments amb destí al lloc de 
treball (de dilluns a divendres), per districtes. Catalunya, 14/02/2020 al 20/02/2020 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

2. La COVID-19 i la mobilitat ocupacional 

La COVID-19 i les mesures adoptades pels diferents governs per frenar la pandèmia han 
canviat la manera de treballar i també la de desplaçar-se a la feina. Tot i que alguns 
d’aquests aspectes ja es van tractar a l’informe La transició cap a una mobilitat més intel·li-
gent i sostenible (ERTO, teletreball, etc.), a continuació s’actualitzen alguns resultats, aco-
tant-ho als desplaçaments per motius de treball i ampliant-ne l’anàlisi.21 Això ha de permetre 
analitzar si es van consolidant les dinàmiques observades a l’inici de la pandèmia o si, per 
contra, s’està retornant a la mobilitat ocupacional anterior a la COVID-19. 

Tal com constata l’IERMB (2021) la pandèmia ha comportat un descens més acusat de la 
mobilitat ocupacional que de la mobilitat personal, alhora que ha derivat en un increment de 
la quota del vehicle privat. Tot i així, segons l’IERMB (2021), l’ús del teletreball durant la 
pandèmia hauria compensat aquest increment de la quota del vehicle privat en la mobilitat 
ocupacional, reduint-ne el nombre total de desplaçaments. 

Evolució 

Una primera font d’informació per analitzar l’evolució de la mobilitat els últims anys és Go-
ogle Mobility, que ofereix dades de com ha variat la mobilitat per dia, tipus de desplaçament 
i territori en comparació amb el període comprés entre el 5 de gener i el 6 de febrer de 

 
21 Vegeu CTESC (2021). 

http://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
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2020.22 Això permet seleccionar els desplaçaments per motius de treball per al conjunt de 
Catalunya, diferenciant-los dels altres tipus de desplaçaments.23 

Quan s’analitza l’evolució dels desplaçaments al lloc de treball entre setmana (de dilluns a 
divendres) s’observa que la mobilitat ocupacional segueix per sota de la que existia abans 
de la COVID-19. De fet, els desplaçaments per altres motius semblen apropar-se més als 
valors previs a la pandèmia que els desplaçaments per motius laborals. 

GRÀFIC 10. Variació de la mobilitat entre setmana (de dilluns a divendres), segons tipus.(1) 
Catalunya, 2020-2022 

 
Unitats: percentatges (mitjana a 5 dies). 
(1) S’han suprimit els festius. Les franges verticals de color gris indiquen els períodes de vacances de Pasqua, estiu (agost) i Nadal, quan 
la mobilitat al lloc de treball canvia de forma notable. 
Font: elaboració pròpia a partir de Google Mobility. 

Si es té en compte com ha variat el percentatge de població ocupada que teletreballa, el 
percentatge d’afiliats que es trobaven en expedient de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO) i la variació de l’afiliació respecte a gener de 2020, s’observa una certa correlació 
entre el descens de la mobilitat per motius laborals i l’evolució d’aquestes variables.24 
Aquesta correlació és més forta si no es tenen en compte els períodes de vacances i des-
taca sobretot la variació del pes del teletreball a l’hora d’explicar el descens de la mobilitat 

 
22 Vegeu els Informes per a la mobilitat local per a la COVID-19 de Google. 
23 Els altres tipus de desplaçaments, inclouen moviments a botigues i espais d’oci, tendes de queviures i 
farmàcies, parcs i estacions de transport públic i s’ha utilitzat la mitjana aritmètica de la variació d’aquests 
desplaçaments (Google Mobility només ofereix variacions respecte al període de referència). Els desplaça-
ments a zones residencials no s’han tingut en compte, doncs no es considera un desplaçament en s i (durant 
el confinament, aquest indicador va créixer molt, doncs tal i com calcula Google Mobility els desplaçaments 
via localització de telèfons mòbils, quedar-se a casa computava com a desplaçament a zones residencials). 
24 S’ha utilitzat com a referència l’afiliació a gener de 2020 perquè coincideixi amb el període de referència 
que utilitza Google Mobility. 

https://www.google.com/covid19/mobility/
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ocupacional, especialment a partir de finals de 2021, quan el pes de la població afiliada en 
ERTO ja era molt baixa.25 

GRÀFIC 11. Variació de la mobilitat entre setmana (de dilluns a divendres) i possibles motius 
explicatius.(1) Catalunya, 2020-2022 

 
Unitats: percentatges (mitjana a 5 dies) i punts percentuals (pp). 
(1) S’han suprimit els festius. Les franges verticals de color gris indiquen els períodes de vacances de Pasqua, estiu (agost) i Nadal, quan 
la mobilitat al lloc de treball canvia de forma notable. 
Font: elaboració pròpia a partir de Google Mobility, Seguretat Social i Enquesta de població activa (INE). 

Per províncies, destaca que la mobilitat ocupacional s’ha reduït sobretot a la província de 
Barcelona, quelcom que s’ha mantingut des de l’inici de la pandèmia, probablement per una 
capacitat de teletreballar més alta entre la població ocupada en aquesta província.  

 
25 Val a dir, però, que el teletreball inclou tant la població ocupada que treballa més de la meitat dels dies des 
del domicili particular, com els que hi treballen ocasionalment. En aquest sentit, és possible que una part 
important d’aquesta població treballi presencialment algun dia a la setmana. 
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GRÀFIC 12. Variació de la mobilitat al lloc de treball entre setmana (de dilluns a divendres), 
per províncies.(1) Catalunya, 2020-2022 

 
Unitats: percentatge (mitjana a 5 dies). 
(1) S’han suprimit els festius. Les franges verticals de color gris indiquen els períodes de vacances de Pasqua, estiu (agost) i Nadal, quan 
la mobilitat al lloc de treball canvia de forma notable. 
Font: elaboració pròpia a partir de Google Mobility. 

A la resta, la reducció de la mobilitat ha estat més moderada i, excepte períodes puntuals, 
ha evolucionat de forma similar a totes tres (en el cas de Girona, per exemple, en algun 
moment s’ha fregat la mobilitat anterior a la pandèmia). 

Una altra font de dades per analitzar l’evolució de la mobilitat des de l’inici de la pandèmia 
són les dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que analitzen la mo-
bilitat des de finals de febrer de 2020 fins al mes d’abril de 2021, coincidint amb la fi de 
l’Estat d’alarma (11 de maig de 2021).26 Així doncs, el període disponible no pot considerar-
se de normalitat en la mesura que cobreix un període amb un percentatge de vacunació 
baix i molt marcat per les restriccions a la mobilitat per motius sanitaris. Per aquest motiu, 
s’ha considerat oportú centrar l’estudi de la mobilitat en els mesos de gener a abril de 2021 
(en comparació a la setmana del 14 al 20 de febrer de 2020), el període més actual dispo-
nible, que coincideix amb el de la quarta onada de la pandèmia, però amb un mínim per-
centatge de població vacunada. 

Com s’observava amb les dades de Google Mobility, quan s’analitzen les dades de mobilitat 
que proporciona el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s’aprecia un descens 
més gran de la mobilitat d’anada i tornada de la feina que en desplaçaments amb altres 
orígens/destins, sobretot un cop superada la fase del confinament de la primavera de 2020. 

 
26 Aquesta sèrie presenta un canvi metodològic el 25 d’octubre de 2020, trencant la sèrie en aquesta data. 
Per a una descripció dels aspectes metodològics, vegeu: Análisis de la movilidad en España con tecnologia 
Big Data durante el estado de alarma para la gestión de la crisis del COVID-19: informe metodológico. Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2021. A priori estava prevista l’actualització de la sèrie 
estadística el mes de juny de 2022. Posteriorment, però, aquesta s’ha retardat fins al setembre de 2022, fet 
que ha impedit incloure-la en aquest informe. Així mateix, les noves dades disponibles cobriran el període des 
de gener de 2022, creant un buit a la sèrie entre maig de 2021 i desembre de 2021. 

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/covid-19/bigdata/mitma_-_estudio_movilidad_covid-19_informe_metodologico_v3.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/covid-19/bigdata/mitma_-_estudio_movilidad_covid-19_informe_metodologico_v3.pdf


Capítol IV. Descripció general de la mobilitat ocupacional 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 64 

GRÀFIC 13. Variació dels desplaçaments interiors en dies entre setmana (de dilluns a diven-
dres) respecte a la setmana de referència, per tipus de destí i origen.(1) Catalunya, març de 
2020-abril de 2021 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana mòbil a 5 dies. S’han suprimit els festius. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana. 

Variació per dies i hores 

Amb les dades de Google Mobility es poden distingir els desplaçaments al lloc de treball en 
funció del dia de la setmana. Així, analitzant tant els dies entre setmana com els caps de 
setmana de l’any 2021, s’observa que els desplaçaments s’han reduït més els dies entre 
setmana (-26,7% de mitjana i -23,0% de mediana) que els caps de setmana (-10,5% de 
mitjana i -9,0% de mediana). Això es podria explicar, entre altres motius, per característi-
ques dels llocs de treball en els quals l’activitat es concentra els caps de setmana i que 
podrien ser menys susceptibles de fer ús del teletreball (per exemple hostaleria, cultura, 
etc.). De la mateixa manera, entre setmana la reducció és especialment intensa els dilluns 
(-28,2% de mitjana i -26,0% de mediana). 
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GRÀFIC 14. Variació de la mobilitat al lloc de treball, per dia de la setmana.(1) Catalunya, 2021 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals (pp). 
(1) S’han suprimit els festius. 
Font: elaboració pròpia a partir de Google Mobility i Enquesta de població activa (INE). 

Si en lloc de comparar com ha variat la mobilitat al lloc de treball respecte al període de 
referència, analitzem la diferència respecte a altres tipus de mobilitat, també s’observa un 
descens més acusat de la mobilitat per motius de treball. Això és així per un increment de 
la mobilitat en els altres tipus de desplaçaments, que evidencien un retorn a la situació 
prèvia a la pandèmia, sobretot durant la última part de l’any 2021, i valors encara inferiors 
a la situació prèvia a la pandèmia en la mobilitat al lloc de treball. Val a dir, però, que durant 
l’estiu de l’any 2021 s’observa un augment important de la mobilitat per altres motius, que 
coincideix amb el descens de la mobilitat al lloc de treball (per les vacances). 
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GRÀFIC 15. Diferència entre la variació de la mobilitat al lloc de treball i altres tipus de mobi-
litat, per dia de la setmana.(1) Catalunya, 2021 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals (pp). 
(1) S’han suprimit els festius. Així mateix, el gràfic a) representa la mitjana a 5 dies, excloent-hi també els caps de setmana per facilitar 
la lectura del gràfic. 
Font: elaboració pròpia a partir de Google Mobility i Enquesta de població activa (INE). 

Per dia del desplaçament d’anada al lloc de treball, les dades del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana mostren un patró similar a les de Google Mobility, amb un des-
cens més intens els dies entre setmana que els caps de setmana. A diferència de les dades 
de Google Mobility, però, el descens que s’observa és més acusat. Per una banda, això 
podria ser degut al fet que les dades de Google analitzen el conjunt de 2021 i les del Minis-
teri es limiten al període gener-abril de 2021, un període amb restriccions a la mobilitat. Per 
l’altra, es podria explicar per diferències metodològiques entre ambdues fonts. 

Segons l’IERMB (2021), el teletreball ha provocat una reducció més intensa dels desplaça-
ments per motius laborals a les hores punta. En aquest sentit, les dades del Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana semblen confirmar aquest fet. Així, analitzant-les per 
hora del desplaçament al lloc de treball, destaca el descens més intens de la mobilitat ocu-
pacional a les hores punta (de 7h a 9h) durant l’any 2021. Val a dir, però, que en pràctica-
ment totes les hores del dia els desplaçaments es redueixen més del que seria previsible 
atesa la variació en el percentatge de població que teletreballava l’any 2021 (respecte a 
l’any 2019). 
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GRÀFIC 16. Variació dels desplaçaments interiors amb destí al lloc de treball respecte a la 
setmana de referència, segons dia i hora del desplaçament.(1) Catalunya, gener-abril de 2021 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals (pp). 
(1) S’han suprimit els festius. S’ha restringit l’eix d’ordenades de -50 a 5 a fi de facilitar la comprensió del gràfic. Això impedeix veure els 
punts d’algunes variacions. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Enquesta de població activa (INE). 

Repetint l’exercici que s’ha fet amb les dades de Google Mobility i analitzant la diferència 
entre la variació dels desplaçaments al lloc de treball i la variació dels desplaçament a altres 
destins, s’observa una disminució que s’acosta al canvi del pes del teletreball, tant per dies 
de la setmana, com per hores del dia.27 

 
27 Els altres destins no inclouen la tornada a casa. 
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GRÀFIC 17. Diferència entre la variació dels desplaçaments interiors amb destí al lloc de 
treball i a altes destins respecte a la setmana de referència, segons dia i hora del desplaça-
ment.(1) Catalunya, gener-abril de 2021 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals (pp). 
(1) S’han suprimit els festius. S’ha restringit l’eix d’ordenades de -50 a 5 a fi de facilitar la comprensió del gràfic. Això impedeix veure els 
punts d’algunes variacions. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana i Enquesta de població activa (INE). 

Distància 

Un dels problemes que pot generar la combinació del treball presencial i el teletreball des 
d’un punt de vista de mobilitat és el canvi de residència a una distància més gran del lloc 
de treball presencial (generalment, d’entorns urbans a entorns rurals). Això pot reduir el 
nombre de desplaçaments, però incrementar-ne molt la distància i provocar canvis modals 
que afavoreixin l’ús del vehicle privat, augmentant els efectes nocius sobre el medi ambient. 
Tot i que aquest procés es produeix a llarg termini i segurament encara és aviat per avaluar-
ho amb les dades disponibles, a continuació s’analitza si la distància dels desplaçaments 
ha variat.28 Així, fins a l’abril de 2021, encara amb moltes restriccions derivades de la pan-
dèmia, sembla observar-se un lleuger descens en la distància mitjana recorreguda per ac-
cedir al lloc de treball. Això, en canvi, no succeeix de forma tan clara en els desplaçaments 
de tornada a casa o els desplaçaments amb altres destins. Tot i això, el fet que la sèrie de 
dades finalitzi a principis de 2021 impedeix valorar fins a quin punt ha variat la distància un 
cop s’ha pogut teletreballar sense les restriccions derivades de la pandèmia. És a dir, el que 

 
28 Totes les dades de les quals es disposa són dades agregades. Per tal d’identificar bé canvis de patrons en 
la mobilitat, caldria disposar de dades per cada individu, controlant pels que teletreballen i els que no. És a 
dir, amb dades agregades, només es pot analitzar l’efecte marginal d’aquells que combinin teletreball i treball 
presencial. Atès que la sèrie de dades disponible finalitza el mes d’abril de 2021, quan una part important de 
la població que teletreballava encara ho feia cinc dies a la setmana (sense desplaçar-se), és difícil que pugui 
observar-se cap impacte. 
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semblen indicar les dades és que la població que teletreballava l’any 2021, abans de la 
pandèmia segurament feia desplaçaments més llargs que la mitjana. 

GRÀFIC 18. Distància mitjana dels desplaçaments interiors en dies entre setmana (de dilluns 
a divendres), per tipus de destí.(1) Catalunya, març de 2020-abril de 2021 

 
Unitats: quilòmetres. 
(1) Mitjana mòbil a 5 dies. S’han suprimit els festius. 
Nota: La línia horitzontal representa la distància la setmana de referència. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana. 

Les dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana distingeixen els desplaça-
ments per distància recorreguda. Així, en els desplaçaments d’anada a la feina el descens 
és força homogeni i una mica més intens en els desplaçaments de més de 50 km. És a dir, 
a l’abril de 2021 la població que aparentment havia teletreballat més era la que es trobava 
a més de 50 quilòmetres de la feina. 
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GRÀFIC 19. Variació dels desplaçaments interiors per motius laborals en dies entre setmana 
(de dilluns a divendres) respecte a la setmana de referència, per distància del desplaça-
ment.(1) Catalunya, març de 2020-abril de 2021 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana mòbil a 5 dies. S’han suprimit els festius. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de transports, mobilitat i agenda urbana. 

Anàlisi territorial 

A priori, el canvi de residència per teletreball ha de ser d’àrees molt poblades (més pròximes 
als centres de treball) a entorns rurals o menys poblats, amb un cost més baix de l’habitatge 
i sense tantes externalitats negatives (soroll, contaminació, etc.). Per aquest motiu té interès 
analitzar en quins indrets han augmentat/disminuït els desplaçaments i la distància dels 
desplaçaments a la feina. Per tal d’aproximar-ho, s’ha utilitzat el mes de febrer de 2021 en 
comparació amb la setmana de referència (de febrer de 2020).29 Com s’ha comentat ante-
riorment, però, aquest període encara es troba immers en plena pandèmia, amb bona part 
de la població que treballava des de casa fent-ho els 5 dies de la setmana, fet que limita 
molt l’anàlisi. 

Si s’analitza la variació de la mobilitat entre la setmana de referència i el mes de febrer de 
2021 per desplaçaments d’anada al lloc de treball, s’observa un descens més intens a l’en-
torn de l’àrea metropolitana de Barcelona i més moderat a l’interior del país (inclús amb 
alguns increments en zones puntuals). Aquesta distinció és més intensa en els desplaça-
ments segons origen que en els desplaçaments segons districte de destí. 

 
29 S’ha utilitzat el mes més pròxim a la referència i s’ha limitat a un mes per agilitzar els càlculs. 
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MAPA 3. Variació dels desplaçaments amb destí al lloc de treball (de dilluns a divendres), per 
districtes d’origen i destí del desplaçament. Catalunya, febrer de 2021 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Aquesta relació, però, és força dèbil. Així, si s’analitza la variació dels desplaçaments a la 
feina del mes de febrer de 2021 respecte al període de referència i es compara amb el 
nombre de viatges que es feien llavors a cada districte (a fi de capturar la mida del districte), 
s’observa un descens més acusat als municipis més grans (amb més desplaçaments), tot i 
que en general la correlació és baixa. És a dir, els desplaçaments s’haurien reduït més en 
aquells districtes més “poblats” o en els que més viatges es feien abans de la pandèmia, 
però entre la resta les diferències són baixes. 
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GRÀFIC 20. Variació dels desplaçaments amb destí al lloc de treball (de dilluns a divendres), 
per districtes d’origen i destí del desplaçament i nombre de viatges durant el període de re-
ferència. Catalunya, febrer de 2021. 

 
Unitats: percentatges i nombre de desplaçaments. 
Nota: La línia horitzontal discontínua representa la reducció mitjana dels desplaçaments. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Si s’analitza la distància recorreguda per districtes, no s’observen patrons clars d’augments 
de la distància recorreguda en àrees rurals, ni quan s’analitza en funció de l’origen del des-
plaçament al lloc de treball, ni quan s’analitza en funció del destí. En aquest sentit, el fet 
d’analitzar un període on la combinació de treball presencial i teletreball no era habitual 
condiciona l’anàlisi. Així, si la persona teletreballa tota la setmana, aquesta no es desplaça 
i no apareix a l’estadística, mentre que si treballa presencialment tots els dies de la setmana, 
l’incentiu a canviar de residència desapareix. 
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MAPA 4. Variació de la distància recorreguda en desplaçaments amb destí al lloc de treball 
(de dilluns a divendres), per districtes d’origen i destí del desplaçament. Catalunya, febrer de 
2021 (respecte a la setmana de referència: del 14 al 20 de febrer de 2020) 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

De la mateixa manera, quan s’estudia la variació de la distància recorreguda en funció de 
la mida del municipi (segons el nombre de desplaçaments que s’hi feien la setmana de 
referència), tampoc s’observen diferències significatives. En tot cas, en municipis de mida 
mitjana pot haver-hi un descens més intens de la distància recorreguda, sobretot en des-
plaçaments amb origen en aquest municipis.  
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GRÀFIC 21. Variació de la distància dels desplaçaments amb destí al lloc de treball (de dilluns 
a divendres), per districtes d’origen i destí del desplaçament i nombre de viatges durant el 
període de referència. Catalunya, febrer de 2021 (respecte a la setmana de referència: del 14 
al 20 de febrer de 2020) 

 
Unitats: percentatges i nombre de desplaçaments. 
Nota: La línia horitzontal discontínua representa la reducció mitjana de la distància. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

2.1. Elecció modal 

Com s’ha vist a l’apartat anterior, des de l’inici de la pandèmia s’ha reduït la mobilitat al lloc 
de treball, aparentment com a conseqüència de l’increment de l’ús del teletreball. A conti-
nuació s’intenta avaluar quins modes han patit un descens més acusat en base a dades 
obertes del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’ATM de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Enquesta de mobilitat en dia feiner de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropo-
litans de Barcelona per als anys 2019 i 2021. 

Una primera font per analitzar-ho són els indicadors del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat relacionats amb els efectes de la COVID-19, on s’hi inclouen dades sobre l’ús del 
transport públic i les carreteres a Catalunya.30 Malauradament, amb aquesta font és difícil 
destriar quins desplaçaments són per motius laborals i quins ho són per altres motius, doncs 
l’única distinció que es fa és si es tracta de dies entre setmana (de dilluns a divendres) o de 
cap de setmana (dissabte i diumenge), i només es fa en alguns casos. Així mateix, la sèrie 
s’acaba a finals de 2021. 

En l’ús de la xarxa de carreteres d’alta capacitat de gestió indirecta, tant si la titularitat 
d’aquesta és de la Generalitat de Catalunya o de l’Administració de l’Estat, s’observa un 
descens durant el confinament, amb una recuperació posterior, pràcticament fins a nivells 

 
30 Vegeu Indicadors del departament de Territori i Sostenibilitat relacionats amb els efectes de la COVID-19. 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, 2022. 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/Transport/Indicadors-del-departament-de-Territori-i-Sostenib/f4sy-7avq
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previs a la pandèmia.31 En canvi, les validacions setmanals a les diferents autoritats territo-
rials de mobilitat/autoritat del transport metropolità (ATM) van disminuir amb el confinament, 
però a finals de 2021 no havien recuperat els nivells previs a la COVID-19. De fet, si es té 
en compte l’increment del teletreball (i es considera que aquest estalvia desplaçaments 
d’anada i tornada a la feina), el nombre de validacions seguia per sota del que es podria 
esperar.32 Això, en canvi, no succeeix en l’ús de la xarxa viària d’alta capacitat, on en molts 
moments l’ús de la xarxa sembla estar per sobre del que es podria esperar atès l’augment 
en el percentatge de població que teletreballava.33 En aquest sentit, el descens més gran 
en l’ús del transport col·lectiu que en el transport particular es pot explicar per un canvi de 
preferències a fi d’evitar contagis. Una altra possible explicació és que la població que pot 
teletreballar és la que acostuma a fer ús del transport col·lectiu.34 

GRÀFIC 22. Evolució de la demanda de transport, segons particular o col·lectiu. Catalunya, 
2020-2021 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals (pp). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades obertes del Departament de Territori i Sostenibilitat i Enquesta de població activa (INE). 

Dins del transport col·lectiu de l’àrea del sistema tarifari integrat (STI) de Barcelona i a partir 
de dades de l’ATM de Barcelona (amb una sèrie diària més llarga), no semblen observar-

 
31 Les dades fan referència a l’ús a les 18 hores de dies entre setmana, una hora que pot associar-se a la 
tornada de la feina a casa, però que no descriu bé els desplaçaments per motius laborals. 
32 A diferència de les dades de Google Mobility, que només mesuraven la presència al lloc de treball i com 
aquesta havia disminuït, en el cas de les validacions es mesuren els desplaçaments. Val a dir que un percen-
tatge determinat de teletreball (ocasionalment o més de la meitat dels dies) no implica necessàriament que la 
persona que teletreballa no vagi cap dia al seu lloc de treball, tot i que aquest pot haver estat el cas durant 
una part important de la pandèmia (en el cas dels que teletreballen més de la meitat dels dies). 
33 Segurament, això s’explica per desplaçaments per motius no laborals. Així mateix, també cal tenir en compte 
que durant aquest període han finalitzat les concessions d’algunes de les principals autopistes a Catalunya, 
el que ha suposat l’eliminació dels peatges i el pagament per ús. Això pot haver derivat en un increment de 
l’ús que dificulti la comparativa amb el període anterior a la pandèmia. 
34 Això últim sembla improbable atès que el percentatge de població que teletreballa sol tenir nivells formatius 
elevats, fet que està relacionat amb un percentatge d’ús més alt del vehicle privat. 
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se grans diferències entre modes en l’evolució de l’ús entre setmana, ni entre els modes 
viari i ferroviari, ni dins de cada mode entre els diferents operadors. En qualsevol cas, però, 
les validacions semblen ajustar-se al que s’esperaria atès l’increment en l’ús del teletreball, 
sobretot l’any 2022 (a mesura que els ERTO perden pes entre la població afiliada) i, espe-
cialment, en el cas de l’autobús.35 

GRÀFIC 23. Evolució de la demanda de transport col·lectiu entre setmana (de dilluns a diven-
dres), per modes de transport i operador.(1) STI, 2020-2022 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals (pp). 
(1) AMB: autobusos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; TMB: autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona; AMTU: autobusos 
de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Mitjana mòbil a 5 dies, excloent-hi els festius. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ATM de Barcelona i Enquesta de població activa (INE). 

Si s’estudia només l’any 2021, s’observa una caiguda més acusada els caps de setmana 
tot i que les diferències amb els dies entre setmana són petites.36 Això succeeix tant en els 
modes ferroviaris, com en els modes viaris, però especialment en aquests últims. L’excep-
ció serien, potser, Rodalies i FGC, modes amb una certa especialització en desplaçaments 
d’anada i tornada a la feina, i que presenten una variació dels desplaçaments per dies de 
la setmana similar als desplaçaments per motius laborals, on la caiguda de la mobilitat entre 
setmana era més intensa que els caps de setmana. 

 
35 Si s’estudien les validacions per franja horària, l’evolució de les que es produeixen de 6h a 9h del matí són 
similars a les de la resta del dia fins a finals de 2021. A partir de 2022, però, les validacions de 6h a 9h creixen 
menys que les de la resta del dia, en ambdós casos sense recuperar el nivell previ a la pandèmia. 
36 Durant aquest període l’ús dels ERTO ja era baix (en comparació al pic de la pandèmia) i l’oferta de transport 
públic col·lectiu era la que hi havia abans de la pandèmia. 
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GRÀFIC 24. Demanda de transport col·lectiu, per dia, mode i operador.(1) STI, 2021 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals (pp). 
(1) AMB: autobusos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; TMB: autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona; AMTU: autobusos 
de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ATM de Barcelona i Enquesta de població activa (INE). 

Una altra font d’informació és la que proporciona l’Ajuntament de Barcelona per al segui-
ment de la COVID-19, on s’ofereixen dades sobre aforaments a la xarxa viaria i els carrils 
bici de la ciutat de Barcelona.37 Malgrat que Barcelona no és representativa del conjunt del 
territori català, és important atès el volum de desplaçaments que s’hi concentren. Així ma-
teix, cal tenir en compte que la introducció de la zona de baixes emissions (ZBE), la creació 

 
37 Vegeu: Dades sobre covid-19 de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. 

https://dades.ajuntament.barcelona.cat/la-ciutat-al-dia/
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de superilles o la construcció de carrils bici des de l’inici de la pandèmia a la ciutat de Bar-
celona dificulten la comparativa amb el període anterior. 

Quan s’estudia l’evolució de l’ús de la xarxa viària de Barcelona (accessos, rondes i interior 
de la ciutat) els dies d’entre setmana (de dilluns a divendres), s’observa un descens res-
pecte al que solia ser habitual abans de la pandèmia, tot i que menys intens que en el 
conjunt de la mobilitat per motius de treball que mostraven les dades de localització de 
telèfons mòbils. En el cas del carril bici, en canvi, l’ús fluctua al voltant del que seria habitual, 
amb períodes de menys ús (sobretot a l’hivern) i períodes on l’ús creix (primavera i tardor). 

GRÀFIC 25. Aforaments de la xarxa viarà i els carrils bici, dies entre setmana.(1) Barcelona, 
2020-2022 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana a 5 dies, eliminant els festius. La carretera representa la mitjana no ponderada de la variació als accessos, les rondes i a 
l’interior de la ciutat. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’ús de la xarxa viària a la ciutat de Barcelona s’ha situat per sota de l’habitual durant l’any 
2021. A banda dels factors que s’han mencionat abans (ZBE i superilles), i com ja succeïa 
amb el transport públic, l’increment del teletreball pot ser un dels factors explicatius 
d’aquesta reducció. En el cas dels carrils bici, en canvi, el seu ús s’ha mantingut o augmen-
tat (sobretot els caps de setmana), inclús en un context de creixement del teletreball. Això, 
fa que sigui el mode de transport que millor ha evolucionat durant els últims dos anys. 
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GRÀFIC 26. Variació dels aforaments de la xarxa viarà i els carrils bici.(1) Barcelona, 2021  

 
Unitats: percentatges i punts percentuals (pp). 
(1) S’han eliminat els festius. La carretera representa la mitjana no ponderada de la variació als accessos, les rondes i a l’interior de la 
ciutat. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona i Enquesta de població activa (INE). 

Tal com mostren l’IERMB i AMB (2022) en un estudi sobre els aforaments a la xarxa Bicivia 
metropolitana entre 2019 i 2021, la intensitat mitjana diària (IMD) en el conjunt de la xarxa 
hauria crescut un 49,0% durant aquests dos anys, per un 17,0% a la xarxa de carrils bici de 
la ciutat de Barcelona (en dia feiner).38 Així, l’ús de la bicicleta a la Bicivia hauria crescut un 
34,0% i el dels patinets un 123,0%, fent que el pes de cada mode en aquests punts de 
comptatge se situés en el 67,0% i 33,0%, respectivament.39 En canvi, segons dades de 
l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) 2019 i 2020, s’observa un descens en l’ús de 
la bicicleta i un increment important de l’ús del patinet. 

Per modes de transport i segons l’EMEF, entre 2019 i 2021 ha augmentat més el pes del 
vehicle privat (+3,4pp) en els desplaçaments per motius ocupacionals que al conjunt de la 
mobilitat (+0,9pp). En canvi, s’ha reduït menys el pes del transport públic als desplaçaments 
d’anada a la feina (-2,5pp) que al conjunt de la mobilitat (-3,2pp). Per últim, el pes de la 
mobilitat activa s’ha reduït en desplaçaments d’anada a la feina (-1,0pp), quan en conjunt 
ha augmentat (+2,3pp). És a dir, als desplaçaments per motius de treball hauria augmentat 
el pes del vehicle privat i s’hauria reduït el de la resta de modes. En canvi, al conjunt de la 
mobilitat el principal increment de pes és el de la mobilitat activa. 

 
38 Dins de Barcelona s’observa un descens en l’ús dels carrils bici al centre de la ciutat i increments en barris 
allunyats del centre. 
39 Els increments més pronunciats es produeixen a la zona litoral (Bicivia 1). Així mateix, s’han comptabilitat 
un 78,0% d’usuaris homes i un 22,0% dones (amb més presència de les dones en l’ús del patinet: 31,0%). 
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2.2. Característiques sociodemogràfiques 

Segons l’EMEF, l’any 2019 la mobilitat ocupacional representava el 19,3% del total a la 
província de Barcelona, mentre que el 2021 era el 17,1%. Això és, un descens de 2,2 punts 
percentuals. 

Entre 2019 i 2021, el pes de la mobilitat ocupacional s’ha reduït de forma idèntica entre 
homes i dones (-2,2pp). En canvi, per nivell d’estudis ha disminuït sobretot entre la població 
amb estudis universitaris (-3,4pp), seguida de la població amb estudis secundaris (-2,9pp), 
la que té estudis primaris (-1,2pp) i la població sense estudis (+0,5pp), on el pes de la mo-
bilitat ocupacional sobre el total ha augmentat. Això pot tenir a veure amb la possibilitat de 
fer teletreball, més alta a mesura que augmenta el nivell d’estudis. 

3. L’accidentalitat en els desplaçaments per motius laborals: els acci-
dents in itinere. 

3.1. Trets característics dels accidents in itinere  

L'accident in itinere és l’accident de treball (en endavant AT) que pateix una persona treba-
lladora en el trajecte entre la feina o el lloc on exerceix les seves funcions i el seu lloc de 
residència, tant d'anada com de tornada. D'aquí el seu nom, ja que in itinere significa en 
l'itinerari, és a dir, relatiu al camí.  

Legislativament l'accident in itinere està regulat per la Llei general de la Seguretat Social40 
a l'article 156 que determina el concepte d’AT segons el qual és “tota lesió corporal que el 
treballador pateixi en ocasió o com a conseqüència del treball que executi per compte ali-
ena” i en afegeix que tenen consideració d’AT aquells “que pateixi el treballador en anar o 
tornar del lloc de treball” (art. 156.2.a). Les persones afiliades al règim especial de treballa-
dors per compte propi o autònoms de la SS també estan protegides per la Llei 6/2017 de 
Reformes Urgents del Treball Autònom,41 que en el títol VIII porta a terme l’equiparació a 
l’efecte de les contingències derivades dels AT in itinere, i pel Reial decret llei 28/2018,42 
que preveu diverses mesures adreçades al règim especial de treballadors per compte propi 
orientades a dotar-los d’una major protecció en l’exercici de la seva activitat i de les contin-
gències que en ella puguin sobrevenir, com ara la cobertura de les malalties professionals 
i dels AT. 

Tot i això, no tot accident en el camí d’anada o tornada de la feina, és un accident in itinere, 
sinó que s'han de complir certs requisits. A més, no es presumeix automàticament sinó que 
la persona treballadora ho ha de provar. Així, perquè siguin considerats AT in itinere han de 
ser presents els elements següents: 

 
40 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Segu-
retat Social. (BOE núm. 261, de 31.10.2015) 
41 Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom. (BOE núm. 257, de 25.10.2017) 
42 Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures 
urgents en matèria social, laboral i d’ocupació (BOE núm. 314, de 29.12.2018) 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992-C.pdf
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▪ Element cronològic. L'accident s'ha d'haver produït en un moment raonablement proper 
a l'horari d'entrada o de sortida del treball. Amb tot, d'acord amb la jurisprudència, s'han 
incorporat les detencions per exemple per portar o anar a buscar els nens a l'escola. 

▪ Element espacial o geogràfic. Ha d'haver passat en el camí normal i habitual de la per-
sona treballadora, és a dir, no han d’haver alteracions del recorregut, interrupcions 
d’aquest, lapsus de temps sense justificació, ja que si això succeeix s’entén que la rela-
ció entre el domicili i el treball s’interromp. Tot i això, algunes sentències admeten des-
viaments mentre no s'alteri substancialment el recorregut. També es consideren acci-
dents in itinere els patits per treballadors/ores emigrants cap o des del país on treballen 
o treballaran. 

▪ Transport. Cal haver utilitzat el transport habitual i adequat. 

▪ Element teleològic. La finalitat principal del viatge està determinada pel treball. 

Val a dir que en totes aquestes apreciacions cal tenir en compte la jurisprudència que, en 
base als quatre elements esmentats, ha anat ampliant el concepte d'accident in itinere, es-
pecialment per salvaguardar la conciliació entre la vida familiar i laboral. 

Les conseqüències d’aquest tipus d’accidentalitat en els trajectes d’anada i tornada, com 
es veurà en el següent apartat, poden ser variades tenint caire traumàtic o no traumàtic 
(com ara caigudes, esquinços o infarts), però és important valorar que en molts d’ells s’ob-
serva la implicació d’un vehicle i tenen a veure amb la mobilitat viària. 

Els riscos en la mobilitat ocupacional estan influïts per múltiples variables que sovint s’in-
terrelacionen. Entre els més habituals hi ha la necessitat de conduir en hores punta (primera 
hora del matí i darrere de la tarda o al migdia), uns horaris personals i laborals ajustats que 
poden generar estrès i tensions, la major o menor distància als centres de treball d’acord la 
ubicació de les empreses, la disponibilitat de transport públic, les condicions de les vies i 
les infraestructures, la climatologia, l’estat dels vehicles que s’utilitzen en el  transport i/o els 
sistemes de seguretat vial viària, entre d’altres. 

Tal com es pot observar en la figura següent gran part dels factors de risc en els desplaça-
ments in itinere es poden aglutinar en tres grans categories: els relacionats amb la conduc-
ció, els relacionats amb els desplaçaments a peu i en transport públic i els relacionats amb 
l’organització i la gestió dels desplaçaments. 
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FIGURA 8. Factors de risc en els desplaçaments in itinere 

AT in itinere:

factors de risc
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Font: adaptació del mapa conceptual dels factors de risc en els desplaçaments en l’entorn laboral, Seguretat i salut Laboral, treball.gen-
cat.cat. 

Aquestes circumstàncies fan que, malgrat el punt d’imprevisibilitat de molts sinistres, la cor-
responsabilitat preventiva davant els AT in itinere se sustenti en diferents focus: el de les 
persones treballadores (conductores o no), el de les empreses o centres de treball i el de 
l’Administració pública. 

1. L’actuació i les condicions físiques i psicològiques de les persones treballadores en oca-
sions poden influir en el risc de tenir un accident, especialment en aquells relacionats 
amb el trànsit. Actuacions com planificar el trajecte, mantenir l’atenció constant en la 
conducció i revisar periòdicament els vehicles afavoreixen una reducció del risc. 
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2. Pel que fa a les responsabilitats de les organitzacions empresarials i sindicals, cal tenir 
present que els AT in itinere són d’interès per a les empreses i les organitzacions em-
presarials i sindicals que sovint s’impliquen en la conscienciació de les persones treba-
lladores sobre els riscos generals, i en especial els relacionats amb el trànsit.43  

Però tot i que l’objectiu no és altre que implementar polítiques preventives, cal tenir en 
compte la impossibilitat de tenir un control directe sobre algunes circumstàncies que 
tenen lloc fora del centre de treball i sobre les quals les organitzacions i les empreses 
no poden actuar. Ara bé, els agents socials sí que poden tenir informació sobre la ubi-
cació dels centres de treball i els possibles itineraris que realitzaran les persones treba-
lladores, l’existència o no de transport públic, l’estat de les carreteres i accessos al centre 
de treball, de tal forma que poden incloure propostes per optimitzar la mobilitat de les 
persones treballadores en la planificació fixada entre les empreses i la representació 
legal de les persones treballadores en el Pla de desplaçament de l’empresa i en els 
plans de seguretat viària laboral.44  

Altres actuacions compromeses amb la mobilitat són la informació i la formació enfront 
dels riscos d’accidents de trànsit, preveure horaris que redueixin, quan sigui possible, el 
nombre de trajectes a fer (jornades intensives, menjador d’empresa, etc.), proporcionar 
transport d’empresa, facilitar els horaris flexibles per evitar les hores punta i les conges-
tions i/o fomentar el teletreball de forma ordenada i pactada amb la representació legal 
de les persones treballadores, entre d’altres. 

3. Pel que fa a les administracions públiques i organismes públics, a més de legislar per 
promoure mesures adreçades a la reducció de l’accidentalitat, són les responsables de 
les infraestructures urbanes i viàries (estat i manteniment de les carreteres, senyalització 
adient, construcció de vies per a la mobilitat activa, etc.). Alhora també són les encarre-
gades de proporcionar a les persones treballadores un transport públic de qualitat, se-
gur, eficient i sostenible. I, en un altre àmbit d’actuacions, promoure campanyes publici-
tàries de conscienciació sobre la mobilitat ocupacional sostenible i segura. A més, dins 
del seu àmbit competencial, poden implementar mesures que afavoreixen la mobilitat 
ocupacional més sostenible i segura amb instruments com les desgravacions fiscals, els 
incentius econòmics i/o les actuacions coercitives, entre d’altres. 

3.2. Anàlisi de la sinistralitat in itinere  

La necessitat de gestionar  la mobilitat per tal de fer-la més eficient i sostenible i, especial-
ment, més segura es fa més evident en analitzar les xifres de la sinistralitat in itinere. 

La incidència dels AT in itinere en la sinistralitat laboral  

 
43 En aquesta línia cal tenir present que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) estableix el deure 
empresarial de protecció de les persones treballadores al seu servei en els aspectes relacionats amb el treball, 
havent de preveure, les distraccions o imprudències no temeràries que pugui cometre el treballador/a. Així, 
les empreses tenen una responsabilitat directa sobre els AT que tenen lloc durant la jornada laboral segons 
la LPRL, siguin en el seu centre de treball o en missió o a l’exterior per raó de l’ocupació (transportistes, 
comercials, etc.), però aquesta obligació legal no s’aplica vers els AT in itinere. Val a dir que la consideració 
com accidents laborals per la normativa de Seguretat Social en ocasions genera aquesta confusió. 
44 Per a més informació vegeu capítol II d’aquest mateix informe.   
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Per avaluar el pes de l’accidentalitat in itinere cal recórrer a les dades estadístiques sobre 
els AT registrats, que ja en un primer moment evidencien que quantitativament aquesta 
tipologia no és la més freqüent. 

En una primera aproximació a l’anàlisi de la sinistralitat dels darrers anys, recollida en la 
taula següent relativa als anys 2015 a 2021, s’observa que el gran gruix dels AT registrats 
s’han produït durant la jornada laboral. Aquest tipus d’accidentalitat absorbeix aproximada-
ment més del 90% del total, en tant que s’inclouen els AT en jornada que causen baixa i els 
que no la causen, amb diverses fluctuacions que oscil·len al voltant dels 3 pp. En xifres més 
discretes se situen els AT in itinere, que concentren menys del 10% restant. 

Ara bé, si es té en compte únicament l’accidentalitat que causa baixa, excloent aquella que 
no genera cap procés d’incapacitat laboral, la proporció dels AT in itinere s’eleva fins a 
valors superiors al 15% la major part dels anys. 

Una excepció a aquesta circumstància s’aprecia l’any 2020, si bé en aquest cas cal tenir 
present els efectes de la pandèmia de la COVID-19 sobre l’ocupació i la mobilitat, ja es-
mentats en aquest capítol, com a conseqüència de les restriccions dictades per fer front a 
la propagació del virus SARS-CoV-2. Val a dir que l’any 2021 també es troba sobre els 
efectes econòmics i laborals derivats de la pandèmia, especialment els primers mesos quan 
el teletreball encara s’aplica en moltes empreses, però de forma menys intensa que el 2020. 
Sota aquesta premissa resultarà més adient la comparativa dels valors estadístics entre els 
anys 2019 i 2021. 

TAULA 1. Evolució dels AT segons tipologia. Catalunya 2015-2021 

Tipologia d'AT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AT en jornada sense baixa 127.849 132.734 129.520 127.717 121.903 85.644 93.463 

AT en jornada amb baixa  81.891 89.195 91.281 94.124 99.599 75.220 90.985 

AT in itinere 16.028 17.725 18.554 19.643 20.884 13.874 16.702 

AT total 225.768 239.654 239.355 241.484 205.332 198.322 201.150 

% in itinere sobre AT 7,1% 7,4% 7,8% 8,1% 10,2% 7,0% 8,3% 

% in itinere sobre AT amb baixa 16,4% 16,6% 16,9% 17,3% 18,7% 13,2% 15,5% 
 
Unitats: nombres absoluts i percentatges.  
*Nota: el 2019 hi ha un trencament en les sèries com a conseqüència de la incorporació dels treballadors/res del RETA amb les contin-
gències professionals cobertes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori de treball i model 
productiu 

Malgrat que les xifres en valors absoluts els AT són rellevants, per poder avaluar la sinis-
tralitat en el seu conjunt cal tenir present que la significació de les xifres d’AT és relativa 
atès que depèn del nombre de persones ocupades i exposades als riscos, així com per les 
condicions laborals a les quals s’exposen. Una via d’estudi que permet evitar aquesta pos-
sible desviació en relació amb els nombres absoluts és la que analitza els índexs d’incidèn-
cia. Els índexs d’incidència indiquen el nombre d’AT per cada 100.000 treballadors o treba-
lladores exposats/des amb les contingències professionals cobertes, de tal forma que les 
fluctuacions de la població ocupada i assalariada s’integren en els resultats. 

Sota aquesta condició en el gràfic següent s’observen clarament les diferències en el risc 
de patir un AT entre les tres tipologies d’AT, així com els efectes de la pandèmia de la 
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COVID-19. La variació interanual entre els anys 2019 i 2020 dels índexs d’incidència posa 
de manifest una reducció molt significativa, si bé creix el 2021 en totes les tipologies d’ac-
cidentalitat. 

GRÀFIC 27. Índexs d'incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2019-2021 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.  
*Nota: el 2019 hi ha un trencament en les sèries com a conseqüència de la incorporació dels treballadors/res del RETA amb les contin-
gències professionals cobertes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu.. 

Per poder valorar l’evolució de la sinistralitat in itinere i en jornada laboral convé eixamplar 
l’àmbit temporal d’anàlisi. Ara bé, en aquest context cal tenir present que a partir de l'1 de 
gener de l’any 2019, la cobertura específica d'AT per la Seguretat Social de les persones 
afiliades al RETA passa a ser obligatòria amb caràcter general (amb algunes excepcions 
recollides en la Llei General de la Seguretat Social) i, per aquest motiu, totes aquestes 
persones són susceptibles de notificar un AT. En el període previ, fins al desembre de 2018, 
la cobertura d'accidents al RETA era voluntària, i només s'hi acollien aproximadament el 
20% de les persones afiliades a aquest règim, de tal forma que els registres no incloïen la 
seva accidentalitat. 

Val a dir que, a part de les implicacions en la protecció de les persones treballadores, en el 
marc estadístic aquest fet genera un trencament en les sèries temporals llargues, perquè 
els valors concrets a partir de l’any 2019 no són estrictament comparables amb els dels 
anys precedents. 

Amb tot, més enllà dels valors exactes, fixant la mirada en la tendència general s’observa 
que, malgrat que els valors del 2021 remunten per efecte de la baixada atípica del 2020, es 
manté el caràcter descendent de l’accidentalitat, ja sigui en els AT sense baixa, com en els 
que han generat baixa en jornada o in itinere. 
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GRÀFIC 28. Evolució dels índexs d'incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2001-2021 

 
 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.  
*Nota: el 2019 hi ha un trencament en les sèries com a conseqüència de la incorporació dels treballadors/res del RETA amb les contin-
gències professionals cobertes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu.  

Els AT in itinere segons la gravetat  

Un altre tret important en parlar d’accidentalitat in itinere és el relatiu a la gravetat dels ac-
cidents. 

Afortunadament, la majoria dels AT in itinere tenen caràcter lleu. Les xifres són concloents 
i la proporció d’AT in itinere lleus registrats concentra prop del 99% del total dels sinistres 
en anar i tornar del treball. Quantitativament, el 2021 aquesta xifra fa referència a 16.526 
AT in itinere (20.628 el 2019). Els AT in itinere greus del mateix any són 163 i els mortals 
16 (230 AT greus i 26 AT mortals el 2019). 

Però, des d’una altra perspectiva, cal tenir present que el pes de l’accidentalitat greu i mortal 
in itinere és rellevant en relació amb la totalitat d’AT amb baixa. 

En aquest punt és important assenyalar que, segons les dades relatives al 2021, un de cada 
quatre AT greus és un AT in itinere (el 25,1%, de 645 AT greus en total) i que un de cada 
cinc AT mortals es produeix en anar i tornar del treball (el 18,8%, de 85 AT mortals en total). 
Val a dir que aquests valors encara eren més alts el 2019, quan concentraven el 29,1% dels 
AT greus i el 28,6% dels AT mortals. 

Pel que fa a la mortalitat dels AT in itinere, tal com s’aprecia en el gràfic següent, principal-
ment està relacionada amb el trànsit, en tant que aquests accidents concentren 15 dels 16 
AT mortals d’aquesta tipologia. En aquest context cal tenir present que, tot i que es tracta 
de fonts estadístiques diferents, el 2021 van tenir lloc 21.895 accidents de trànsit amb víc-
times segons dades del Departament d’Interior publicades a l’Anuari estadístic publicat per 

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15575&fil=43
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15575&fil=43
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l’Idescat (26.576 el 2019). Entre les víctimes comptabilitzades hi ha 192 persones mortes,45 
si bé també hi ha 1.432 persones ferides greument i 26.506 ferides lleus (242 persones 
mortes, 1.689 greus i 33.055 lleus el 2019). 

GRÀFIC 29. Distribució dels AT en jornada laboral amb baixa i in itinere segons tipus d’AT i 
proporció d’AT in itinere respecte al total d’AT. Catalunya 2021 
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Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu 

Entre els índexs d’incidència s’observa una diferència molt marcada en funció de la grave-
tat, en tant que a partir de les dades corresponents al 2021 s’observa que en els AT in 
itinere lleus la probabilitat de tenir el 2021 un accident és de 483,2 accidents per cada 
100.000 treballadors/res, mentre que en els índexs dels AT in itinere greus els valors des-
cendeixen fins el 4,7 i entre els AT in itinere mortals fins el 0,5. 

De nou, a partir de l’anàlisi dels índexs d’incidència dels AT in itinere dels darrers anys 
segons el grau de gravetat s’aprecia un descens en el risc de patir un accident per a totes 
les categories. 

Tal com recull el següent gràfic, la tendència descendent és més pronunciada entre els AT 
in itinere greus i mortals, mentre que en els lleus les fluctuacions estan més presents durant 
tot el període, de tal forma que es produeix un increment del risc en el període des de l’any 
2012 a 2018 que a partir d’aquest any es redueix. Tots els nivells de gravetat mostren un 
descens en els valors dels índexs més pronunciat el 2020 que remunta el 2021, tot i que no 
s’arriba a assolir els valors del 2019. 

 
45 El còmput de persones mortes considerat fa referència a defuncions a 24 hores de l’accident. En aquesta 
estadística no s’estableix cap desagregació en funció si l’accident té relació amb la prestació laboral ni en quin 
moment de del dia o la setmana té lloc.  
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GRÀFIC 30. Evolució dels índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat. Catalunya 
2001-2021 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000. 
*Nota: el 2019 hi ha un trencament en les sèries com a conseqüència de la incorporació dels treballadors/res del RETA amb les contin-
gències professionals cobertes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu. 

L’increment de la mobilitat al llarg del 2021 com a conseqüència de l’obertura de les restric-
cions que van tenir lloc durant els moments més durs de la pandèmia de la COVID-19 té el 
seu reflex en l’anàlisi dels índexs d’incidència dels AT in itinere segons la demarcació on 
tenen lloc, si bé tal com s’ha esmentat anteriorment els valors continuen sent inferiors als 
del 2019. 

Així, es mostra que les quatre demarcacions el 2021 han augmentat els seus valors entre 
l’accidentalitat lleu, tot i que en cap cas s’assoleixen els registres del 2019. Pel que fa a la 
sinistralitat greu Barcelona i Lleida, aquesta darrera de forma molt notòria, l’incrementen el 
darrer any mentre que Girona i Tarragona redueixen el risc. Quant a la mortalitat convé 
destacar la pujada en els valors dels índexs a Girona i, en menor mesura, a Tarragona, 
mentre que  Barcelona els disminueix. La comparativa respecte al 2019 de l’accidentalitat 
greu i mortal no ofereix una tendència uniforme, ja que, tal com s’observa en el gràfic se-
güent, algunes demarcacions mostren una reducció dels seus valors mentre que d’altres 
els augmenten. 
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GRÀFIC 31. Índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat i demarcació territorial. 
Catalunya 2019-2021 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

En l’àmbit comarcal també s’observen diferències provocades principalment per les aque-
lles àrees amb més capacitat d’ocupació. En aquest cas cal tenir en compte que gran part 
de l’accidentalitat se situa a l’entorn de la regió metropolitana. Així, els índexs més elevats 
d’incidència es registren a comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i el 
Vallès Occidental (518,75, 451,05, 422,34 i 402,16, respectivament el 2020). 

MAPA 5. Índex d’incidència dels AT in itinere segons comarca. Catalunya 2020 

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de treball i model productiu del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 
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Els AT in itinere segons les variables sociodemogràfiques 

La distribució de l’accidentalitat in itinere entre els dos sexes es presenta equilibrada en el 
seu conjunt. 

Val a dir que, dins d’aquest equilibri, l’anàlisi dels registres dels AT in itinere es decanta 
lleugerament a l’accidentalitat de les dones que concentren el 50,9% dels AT en dades del 
2021. En concret, el 2021 les dones han patit 8.497 AT in itinere i els homes 8.208 AT. 

Convé destacar aquesta proporció anivellada entre els dos sexes atès que mostra una si-
tuació clarament diferent de la que succeeix entre els AT en jornada laboral amb baixa on 
el pes de l’accidentalitat femenina és molt menor (31,3% del total). I, alhora, també cal tenir 
present que la presència de les dones en el mercat laboral és una mica menor que la dels 
homes, raó per la qual sorprèn que l’accidentalitat estigui tan equilibrada (segons les dades 
anuals de l’EPA el 2021 el 47,4% de la població ocupada són dones). 

Amb tot, el pes relatiu de l’accidentalitat femenina també perd intensitat quan augmenta la 
gravetat. Així, si les dones concentren el 51,0% dels AT in itinere lleus, la xifra es rebaixa 
fins al 35,0% dels greus i fins el 25,0% dels mortals (4 AT). 

També el comportament respecte a la situació prèvia a la pandèmia i la registrada el 2021 
és diferent si es relaciona la gravetat dels accidents i el sexe. En conjunt, el 2021 presenta 
un repunt en les xifres que es relaciona amb la tornada a la presencialitat en alguns sectors 
al llarg de l’any, i que es manifesta amb un augment del 20% aproximadament dels registres 
en els dos sexes. 

TAULA 2. Evolució dels AT in itinere segons sexe i gravetat. Catalunya 2019-2021 

Tipologia d'AT 2019 2020 2021 
Variació      
relativa    
2019-20 

Variació           
relativa        
2020-21 

AT in itinere Total  20.884 13.886 16.705 -33,5% 20,3% 

AT in itinere lleus 20.628 13.714 16.526 -33,5% 20,5% 

AT in itinere greus 230 151 163 -34,3% 7,9% 

AT in itinere mortals 26 21 16 -19,2% -23,8% 

AT in itinere Total dones 10.753 7.057 8.497 -34,4% 20,4% 

AT in itinere lleus dones 10.690 7.012 8.436 -34,4% 20,3% 

AT in itinere greus dones 60 40 56 -33,3% 40,0% 

AT in itinere mortals dones 3 5 4 66,7% -20,0% 

AT in itinere Total homes 10.131 6.829 8.208 -32,6% 20,2% 

AT in itinere lleus homes 9.938 6.702 8.090 -32,6% 20,7% 

AT in itinere greus homes 170 111 107 -34,7% -3,6% 

AT in itinere mortals homes 23 16 12 -30,4% -25,0% 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

Ara bé, l’accidentalitat greu de les dones creix amb més intensitat, mentre que la mortalitat 
en els trajectes d’anada i tornada del treball dels homes es redueix quasi a la meitat entre 
el 2019 i el 2021. 
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Els AT in itinere segons característiques dels AT 

Les dades relatives a l’any 2021 mostren que entre els AT in itinere en conjunt la forma de 
l’accident també està molt concentrada en dues possibilitats. 

La meitat dels accidents es deuen a xocs, cops o col·lisions, contra un objecte en moviment, 
que absorbeixen el 53,5% del total d’accidents, i entre els quals hi ha els accidents relacio-
nats amb el trànsit. El segon gran grup concentra el 35,7% dels accidents i respon als aixa-
faments sobre o contra un objecte immòbil (el treballador/a està en moviment vertical o 
horitzontal). 

Tanmateix convé destacar una tercera forma de contacte, especialment freqüent entre els 
AT in itinere lleus, que és el sobreesforç físic o mental. Aquesta categoria representa el 
7,2% dels accidents i inclou tots els accidents relacionats amb caigudes al mateix nivell. Ara 
bé aquests accidents poques vegades impliquen especial gravetat, en tant que només hi 
ha 2 AT registrats greus (dels 163 AT greus totals) i cap de mortal. 

GRÀFIC 32. Forma d’accident habitual dels AT in itinere mortals i total. Catalunya 2021 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu. 

Val a dir que a mesura que s’incrementa el grau de gravetat creix la proporció d’accidents 
com a conseqüència de xocs o cops o col·lisions contra un objecte en moviment, que re-
presenten el 62,0% dels AT in itinere greus i el  93,8% dels mortals. Així, en nombres ab-
soluts s’observa que 15 AT in itinere mortals van tenir aquesta causa (trànsit) i en només 
un la forma d’accident és l’aixafament sobre o contra un objecte immòbil. 

Més diversitat s’observa en l’anàlisi de les parts del cos lesionades ja que el 30,4% afec-
ten a les extremitats inferiors, el 19,3% a tot el cos o múltiples parts, el 18,3% al coll, co-
lumna i vertebres cervicals i el 17,4% a les extremitats superiors. 
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Quant al tipus de lesió les xifres dels registres aconsellen diferenciar entre l’accidentalitat 
global i la derivada del grau de gravetat atesos els diferents resultats. Atenent al conjunt 
d’AT in itinere destaca que el 49,0% del accidents són dislocacions, esquinços i torçades, 
el 26% són ferides i lesions superficials i el 12,0% fractures d’ossos. 

Però, aquesta distribució no es pot aplicar entre els accidents greus ja que en ells destaca 
el pes de les fractures d’ossos (54,6% del total d’AT in itinere greus), el de les lesions múl-
tiples (27% del total) i el de les commocions i lesions internes (12,9%). 

I, entre l’accidentalitat in itinere mortal, convé fer referència a que en 11 dels 16 accidents 
registrats les lesions declarades han estat múltiples. Entre els altres cinc accidents mortals 
les lesions són diverses: 1 per lesions internes, 1 per trauma psíquic/xoc traumàtic, 1 infart, 
vessament cerebral i altres patologies no traumàtiques, 1 per lesions i ferides superficials i 
1 altre per altres tipus de lesions no especificades. 

GRÀFIC 33. Tipus de lesió més habitual dels AT in itinere. Catalunya 2021 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu. 

Els dilluns són els dies de la setmana en els quals es produeixen més accidents. En con-
junt, un de cada cinc accidents té lloc el primer dia de la setmana (3.365 AT lleus, 41 AT 
greus i 4 AT mortals el 2021), si bé entre els AT greus i mortals es concentren un de cada 
quatre accidents. En conjunt a partir d’aquest moment la proporció de l’accidentalitat es 
manté al voltant del 18% en la part central de la setmana laboral, mentre que el divendres 
es redueix fins al 15,6%. Els caps de setmana registra una menor accidentalitat, coincidint 
amb el descans setmanal de gran part de la població ocupada (5,8% dels AT totals el dis-
sabte i 3,8% el diumenge). 
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GRÀFIC 34. Dia de la setmana on tenen lloc els AT in itinere segons gravetat. Catalunya 2021 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu. 

Quant a l’accidentalitat greu i mortal cal tenir present que, a més dels dilluns, els divendres 
també constitueixen un focus de preocupació, en tant que aquest dia es registren el 17,2% 
dels AT greus (28 AT) i el 25,0% dels mortals (4 AT). Entre l’accidentalitat greu també és 
destacable la proporció d’AT que tenen lloc els dijous (22,1% del total). Alhora l’accidenta-
litat mortal concentra una proporció més alta de registres en el cap de setmana que respon 
al registres de 2 AT el dissabte i 2 AT el diumenge en termes absoluts. 

Els AT in itinere segons el sector i la branca d’activitat econòmica 

Malgrat que a priori pugui semblar que l’accidentalitat in itinere no té a veure amb els sectors 
o l’activitat econòmica on es desenvolupen l’ocupació, la realitat mostra que comparativa-
ment amb els AT en jornada hi ha algunes diferències de comportament. 

Val a dir que en la sinistralitat registrada durant la jornada amb baixa és més fàcil d’entendre 
la influència de factors relacionats amb el tipus d’ocupació i les tasques i els requeriments 
dels treballs a realitzar i la relació amb l’accidentalitat, mentre que aquests trets no semblen 
tenir la mateixa incidència en els trajectes d’anada i tornada del treball. En aquest cas cal-
dria recordar els factors de risc enumerats en el primer punt d’aquest apartat. 

Fets aquests aclariments s’observa una alta concentració dels sinistres in itinere en el sector 
dels serveis, ja que quatre de cada cinc registres són de persones ocupades en ell.46 Així, 
l’accidentalitat in itinere en els serveis és superior al pes en aquest sector dels AT en jornada 
de treball (81,5% del total d’AT in itinere el 2021 i 63,4% dels AT en jornada laboral). Per 

 
46 Segons dades anuals de l’EPA, el 2021 el 75,4% de la població ocupada treballa en el sector serveis.  
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contra, la sinistralitat in itinere de la resta de sectors és notòriament inferior, especialment 
en la construcció i la indústria.47 

TAULA 3. Evolució dels AT in itinere segons sector econòmic. Catalunya 2019-2021 

Sector econòmic  2019 2020 2021 
Pes relatiu 

2019 
Pes relatiu 

2020 
Pes relatiu 

2021 

Agricultura 101 96 103 0,5% 0,7% 0,6% 

Indústria 2.756 1.944 2.260 13,2% 14,0% 13,5% 

Construcció  825 614 717 4,0% 4,4% 4,3% 

Serveis 17.202 11.220 13.622 82,4% 80,9% 81,5% 

Total 20.884 13.874 16.705 100,0% 100,0% 100,0% 
La Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

La desagregació per branques d’activitat mostra una accidentalitat in itinere més acusada 
en les branques del comerç al detall (1.827 AT el 2021), les activitats sanitàries (1.508), 
l’administració pública, defensa i SS obligatòria (1.331), els serveis de menjar i begudes 
(1.108) i els serveis a edificis i de jardineria (947). 

Ara bé, les branques d’activitat amb un risc més elevat a partir dels índexs d’incidència són: 
els organismes extraterritorials (1.508,25 el 2021), activitats relacionades amb l’ocupació 
(1.383,07), activitats de seguretat i investigació (1.201,94), transport marítim i per vies inte-
riors (1.046,21) i el tractament de residus (985,39). 

Pel que fa a la sinistralitat mortal en els trajectes cal esmentar que els 16 sinistres registrats 
el 2021 estan distribuïts en 14 branques d’activitat diferents. Només les branques de les 
indústries de productes alimentaris i la de les activitats especialitzades de la construcció en 
registren dos AT in itinere mortals cadascuna. 48 

3.3. Els AT in itinere de trànsit 

L'impacte dels AT de trànsit entre l’accidentalitat laboral, en jornada o in itinere, és força 
significatiu ja que constitueix aproximadament entre el 12% i el 15% de la sinistralitat, a més 
de tenir conseqüències especialment traumàtiques ja que normalment es tracta d’accidents 
greus o mortals. 

En els desplaçaments per anar i tornar de la feina els accidents de trànsit concentren més 
de la meitat dels AT in itinere, proporció que mostra un descens anual (60% el 2019, 57% 
el 2020 i 56% el 2021). 

 
47 Entre els AT en jornada amb baixa registrats el 2021 el sector serveis concentra el 63,4% dels AT, la 
indústria el 21,1%, la construcció el 13,4% i l’agricultura el 2,1%.   
48 Els altres accidents mortals han tingut lloc entre treballadors/res de les branques d’activitat següents: in-
dústries químiques, reparació i instal·lació de maquinària, comerç engròs, exc. vehicles motor, comerç detall, 
exc. vehicles motor, transport terrestre i per canonades, serveis de menjar i begudes, serveis tècnics arqui-
tectura i enginyeria, activitats professionals i tècniques, activitats relacionades amb l'ocupació, activitats de 
seguretat i investigació, Adm. pública, defensa i SS obligatòria i serveis socials amb allotjament.  
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Previ a l’anàlisi en detall de les dades cal tenir present que els AT in itinere es poden clas-
sificar segons les indicacions que consten en la comunicació d’accident en les següents 
categories: 

▪ Traumàtics: que inclou aquells accidents que, a la descripció de la lesió i la forma de 
contacte, s'han fet constar com a patologies produïdes per una acció mecànica externa, 
amb l’excepció d’aquells que sent traumàtics s'hi ha fet constar que són de trànsit. 
Aquest tipus d’accidents es produeixen per caigudes a igual o diferent nivell, per aixafa-
ments per o sobre objectes immòbils, per xocs o cops, per sobreesforç físic, etc. 

▪ No traumàtics que inclou aquells accidents que en la descripció de la lesió o la forma de 
l’accident s'han fet constar com a patologies no traumàtiques, per exemple, infarts, ves-
saments cerebrals i altres patologies no traumàtiques. 

▪ Relacionats amb el trànsit que inclou aquells en els quals directament s’assenyala que 
han estat de trànsit, és a dir que hi ha la implicació d’un vehicle, i a la descripció de la 
lesió s’indica que són patologies traumàtiques. 

En relació amb aquesta darrera categoria esmentar que s’anomenen AT de trànsit aquells 
en els quals la persona treballadora accidentada ha patit un accident en el qual es reuneixen 
les següents circumstàncies: que s’ha produït o té el seu origen, en vies o terrenys objecte 
de la legislació de trànsit, que està implicat almenys un vehicle en moviment i que la persona 
treballadora és conductora o passatgera del vehicle que s’ha vist implicat en l’accident o bé 
que ha patit els danys com a conseqüència de l’accident de trànsit com a usuària de la via. 

De nou les dades concretes mostren clarament la importància dels accidents de trànsit. El 
2021 els AT de trànsit registrats han estat 9.385 AT, el 56,2% del total. L’altre gran gruix 
dels AT in itinere correspon als derivats de causes traumàtiques, si bé en aquest cas no 
està implicat cap vehicle (7.319, el 43,8% del total). 

TAULA 4. Evolució comarcal dels AT in itinere segons tipologia. Catalunya 2019-2021 

Comarques 
2019 

 Trànsit 
2019 

No trànsit 
2020 

Trànsit 
2020 

No trànsit 
2021 

Trànsit 
2021 

No trànsit 

Alt Camp 51 18 40 15 54 26 

Alt Empordà 148 65 90 50 128 62 

Alt Penedès 119 50 70 37 87 49 

Alt Urgell 11 15 7 4 5 7 

Alta Ribagorça 1 1 0 0 1 1 

Anoia 91 46 73 40 75 54 

Bages 204 123 148 78 192 113 

Baix Camp 171 86 122 69 153 75 

Baix Ebre 35 28 39 12 35 29 

Baix Empordà 117 47 83 30 84 50 

Baix Llobregat 1.381 797 816 621 1.129 763 

Baix Penedès 79 33 44 20 57 40 

Barcelonès 5.676 4.806 3.408 3.233 3.813 3.800 
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Berguedà 35 14 19 23 21 17 

Cerdanya 10 12 12 13 5 3 

Conca de Barberà 19 8 15 4 13 12 

Garraf 110 85 84 64 77 53 

Garrigues 10 1 9 6 9 4 

Garrotxa 52 24 46 30 45 40 

Gironès 370 178 231 167 275 190 

Maresme 388 289 310 204 342 241 

Moianès 9 2 10 3 12 7 

Montsià 22 7 25 10 30 11 

Noguera 25 7 17 15 16 7 

Osona 182 62 154 64 138 72 

Pallars Jussà 1 2 4 2 7 5 

Pallars Sobirà 25 1 2 2 1 1 

Pla de l'Estany 38 11 30 16 32 13 

Pla d'Urgell 3 21 29 14 30 14 

Priorat 0 1 2 1 0 1 

Ribera d'Ebre 2 3 4 4 11 2 

Ripollès 8 10 13 4 5 9 

Segarra 20 13 18 13 18 11 

Segrià 258 160 175 133 255 169 

Selva 197 82 152 57 164 79 

Solsonès 6 5 3 6 6 4 

Tarragonès 367 236 208 173 312 239 

Terra Alta 2 1 4 2 1 4 

Urgell 23 13 17 5 20 12 

Vallès Occidental 1571 796 975 559 1251 759 

Vallès Oriental 589 286 354 198 474 267 

Aran 4 8 3 4 0 7 

Total 12.430 8.453 7.865 6.005 9.383 7.322 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota 1: En aquesta ocasió la categoria no trànsit inclou els accidents traumàtics i no traumàtics. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

Territorialment també s’observen algunes diferències entre els AT in itinere de trànsit. El 
81,2% dels AT in itinere registrats el 2021 han estat a la demarcació de Barcelona, fet que 
es concreta en 7.617 accidents. A molta distància se situen els 732 AT de Girona, els 666 
de Tarragona i els 370 de Lleida. La major part dels registrats a Barcelona són de persones 
que treballen al sector serveis (el 79% del total), si bé també hi ha una proporció important 
de treballadors/res de la indústria (15,5% del total). Aquesta distribució entre els diferents 
sectors es manté en totes les demarcacions amb petites fluctuacions percentuals. 

En l’àmbit comarcal l’accidentalitat de trànsit mostra un pes més pronunciat en determina-
des comarques. Tot i que quantitativament són més notòries les xifres del Barcelonès, el 
pes relatiu dels AT in itinere de trànsit és més acusat en altres comarques com la Ribera 
d’Ebre on aquesta tipologia concentra el 84,6% dels AT in itinere del 2021, el Montsià 
(73,2%) o el Pla de l’Estany (71,1%). Per contra, la proporció d’AT de trànsit més baixes 
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són les registrades a la Terra Alta (20%), el Ripollès (35,7%) i  l’Alt Urgell (41,7%). Al Bar-
celonès un de cada dos AT in itinere són de trànsit (50,1%). 

Segons el sexe, els accidents de trànsit són més nombrosos entre els homes ja que con-
centren el 64,3% de l’accidentalitat masculina i el 48,3% de la femenina el 2021. Per contra, 
la proporció dels produïts per causes traumàtiques és més alta entre les dones (51,7% del 
seu total) que entre els homes (35,7%). 

GRÀFIC 35. Evolució de nombre d’AT in itinere de trànsit segons gravetat i sexe. Catalunya 
2019-2021 
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Unitats: nombres absoluts d’AT. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

D’altra banda, la importància dels accidents de trànsit encara és més rellevant si s’analitza 
la gravetat, ja que a mesura que aquesta s’incrementa també és més gran el percentatge 
d’AT relacionats amb el trànsit. Així, tal com s’aprecia en el gràfic següent el pes de l’acci-
dentalitat de trànsit sobre el total dels AT in itinere és del 56,0% en el cas dels lleus i del 
69,8% en els greus, mentre que tots els AT mortals femenins han estat de trànsit i el 91,7% 
dels AT masculins (entre els 12 AT mortals, es registra un per causes no traumàtiques). 
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GRÀFIC 36. Pes relatiu dels AT in itinere de trànsit segons gravetat i sexe. Catalunya 2021 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i l’Observatori del Treball i Model 
Productiu. 

Altrament, si es fa atenció a la situació laboral s’observa que el pes relatiu dels AT in itinere 
de trànsit és més elevat en el cas de les persones afiliades al règim general de treballa-
dors/es autònoms (RETA) que el que s’observa en el treball assalariat, malgrat que en ter-
mes absoluts les xifres es troben molt distanciades (285 AT i 9.090 AT in itinere de trànsit 
respectivament). Proporcionalment els AT in itinere relacionats amb el trànsit concentren el 
69,2% dels accidents del treball per compte propi (respecte els 412 AT in itinere totals), 
mentre que en cas de les persones assalariades aquesta xifra es redueix fins al 55,8% 
(16.285 AT in itinere totals). Amb tot, cal destacar que els 15 AT in itinere mortals de trànsit 
són de persones assalariades.  

Pel que fa a les persones assalariades la distribució segons tipologia d’AT no és tan diferent 
segons si tenen contracte indefinit o temporal. Els AT in itinere relacionats amb el trànsit 
absorbeixen el 54,8% i 57,8% del total de cada categoria, respectivament. En total, els AT 
in itinere registrats en el treball assalariat es reparteix entre 10.762 AT de persones amb 
contracte indefinit i 5.523 AT de les persones amb contracte temporal. En aquesta ocasió 
convé assenyalar que l’accidentalitat greu i mortal de les persones amb contracte temporal 
és elevada, en tant que han patit 45 dels 115 AT greus i mortals de trànsit registrats.   

Sens dubte, tal com assenyala la DGT49 els accidents de trànsit es converteixen en una de 
les primeres causes d’AT. En relació amb l’accidentalitat mortal cal tenir present la Decla-
ració d’Estocolm, el febrer del 2020, on s’estableixen tota una sèrie de propostes per tal 
d’aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, amb l’objec-
tiu final de reduir el 50% de les víctimes mortals i ferits greus el 2030 per aconseguir arribar 
a la Visió Zero (0 víctimes mortals) l’any 2050. A Catalunya, el Pla estratègic de seguretat 
viària 2014-2020 ja establia la fita de reduir un 50% el nombre de víctimes mortals l’any 

 
49 Plan tipo de movilidad segura i sostenible en la empresa. Ministeri de l’Interior, DGT, 2020. 

https://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/Images/notas-de-prensa/2022/la-dgt-presenta-el-sello-de-movilidad-segura-en-la-empresa/Plan-tipo-de-movilidad-segura-y-sostenible-en-la-empresa.pdf
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2020 en relació amb l’any 2010, per bé que l’actual Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura 
i Sostenible 2021-2030 fa un pas endavant i s’alinea amb la Declaració d’Estocolm. 

Quant a l’edat no es disposa de dades desagregades que permetin una anàlisi, així com 
d’altres variables com nivell d’estudis i/o la nacionalitat. Amb tot, l’informe Accidents de 
trànsit en l’entorn laboral. Catalunya 2015 del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies50 assenyala que, d’acord amb l’enquesta realitzada el 2014, el 35,5% de les persones 
accidentades en un AT in itinere tenien edats compreses en la franja dels 35 als 44 anys. 
Altrament, l’informe també especifica que el 42,2% d’elles tenien estudis secundaris 
postobligatoris i FP i el 89,2% n’eren de nacionalitat espanyola. 

Malauradament no es disposa de dades desagregades dels AT in itinere segons el vehicle 
amb el qual té lloc l’accident de trànsit laboral. 

Ara bé d’acord amb l’Informe dels accidents de trànsit en l’entorn laboral (2015) la major 
part dels vehicles involucrats en accidents que tenen lloc en els desplaçaments en anar i 
torna del treball eren automòbils (51,9%), però també destaquen els accidents de ciclomo-
tors i motocicletes (38,0%) i, en darrer terme, aquells on el vehicle n’és una bicicleta (8,6%). 

Una altra aproximació a l’accidentalitat segons el tipus de vehicle se’n desprèn de les dades 
de l’Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2020, elaborat pel Departament 
d’Interior, si bé en ell no s’ofereix una desagregació segons si l’accident té o no caràcter 
laboral. En aquest anuari s’assenyala que el nombre de persones mortes i ferides greus per 
vehicle de dues rodes a la zona interurbana s’eleva a 303, de les quals 229 persones con-
duïen una moto, 60 una bicicleta i 14 un ciclomotor. Xifres més elevades són les que es 
registren en les zones urbanes, ja que el còmput general de víctimes d’accidents greus i 
mortals s’eleva a 411, on 269 són víctimes d’accidents de motocicletes, 81 de bicicletes i 
61 de ciclomotors.51 

4. Anàlisi de l’accessibilitat als polígons d’activitat econòmica 

Els polígons d’activitat econòmica (PAE) concentren una part important de la mobilitat per 
motius de treball. No obstant això, els PAE solen trobar-se fora dels nuclis urbans, amb 
bona accessibilitat per carretera, però més dolenta en transport públic o modes de mobilitat 
activa (a peu o en bicicleta). En aquest apartat es fa una anàlisi de l’accessibilitat al conjunt 
de polígons industrials de Catalunya. Així, primer s’analitza l’accés en modes de transport 
col·lectiu i, posteriorment, en modes actius, és a dir, a peu o en bicicleta (a través de carrils 
bici). 

 
50 Es tracta d’un estudi transversal on la població de referència són les persones treballadores de Catalunya 
filiades a la Seguretat Social amb cobertura de contingències professionals entre l’1 de juliol de 2014 i el 31 
de desembre de 2014. La mostra es va obtenir seguint un disseny estratificat aleatori (província, tipus d’acci-
dent de trànsit, en el desplaçament en jornada i en anar i tornar del treball). La mida de la mostra va ser de 
603 persones accidentades.  
51 El nombre total de víctimes mortals i greus en les vies urbanes en dia feiner és de 526 persones i en vies 
interurbanes 374 persones, xifres a les quals cal afegir 193 persones i 241 persones en dia festiu. Val a dir 
que en la pròpia introducció del document ja s’assenyala que les dades recollides el 2020 són del tot atípiques 
en tant que cal tenir en compte la situació excepcional motivada per la pandèmia de la COVID-19 i els seus 
efectes sobre la mobilitat. Aquesta circumstància propicia una davallada en els registres de les víctimes mor-
tals i greus dels accident de trànsit, que fa que no siguin comparables amb les registrades els anys precedents.  

https://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/pacte-nacional/d-pacte-pnmss.pdf
https://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/pacte-nacional/d-pacte-pnmss.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Transit-Catalunya-2015.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Transit-Catalunya-2015.pdf
https://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/anuari-2020-cat.pdf
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4.1. Accessibilitat amb transport públic 

Catalunya disposa, segons el Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SI-
PAE), de 1.452 polígons d’activitat econòmica, repartits en uns 400 municipis.52 D’aquests 
PAE un 45,0% disposen d’alguna parada de transport públic, sigui d’autobús o de tren, 
mentre que el 54,1% no en tenen cap (per l’1,0% restant no es disposa d’informació). Per 
modes, l’autobús és el que arriba a més polígons (el 42,1% del total), seguit, a molta dis-
tància, del ferrocarril (el 3,7%), el metro (l’1,6%) i el tren (l’1,0%). Val a dir, però, que en 
molts casos la parada d’autobús pot ser només un punt senyalitzat com a tal, sense que 
això garanteixi un mínim de freqüències de pas. És a dir, disposar d’una parada d’autobús 
per se no garanteix una bona prestació del servei de transport. 

TAULA 5. Percentatge de polígons d’activitat econòmica amb accessibilitat en transport 
col·lectiu, segons mode. Catalunya, 2021 

  Autobús Metro Ferrocarril Tren Total 

PAE amb parada 611 23 54 14 653 

Percentatge sobre el total de PAE 42,1 1,6 3,7 1,0 45,0 

Unitats: nombre de polígons d’activitat econòmica i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del SIPAE. 

D’entre els polígons que tenen parada d’autobús o d’algun mode ferroviari, el 71,8% només 
en tenen d’un tipus i el 28,2% en tenen d’ambdós tipus. Així mateix, el 27,0% dels polígons 
que no disposen de parada de transport públic tenen a prop una via de tren.53 

A Singla (2013) construeixen un índex d’accessibilitat en transport públic dels PAE de la 
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) a partir de la distància a parades de tren (RENFE 
i FGC), metro i bus. En base a aquesta anàlisi, els autors conclouen que un 2,5% dels PAE 
de la RMB no són accessibles, un 26,9% presenten una accessibilitat deficient, un 12,6% 
millorable, un 28,6% acceptable, un 23,1% bona i un 6,3% molt bona. 54 

4.2. Accessibilitat en modes de mobilitat activa 

A continuació s’estudia la proximitat entre municipis i polígons d’activitat econòmica a fi de 
valorar-ne les possibilitats de mobilitat activa. Així, s’explora quants municipis poden accedir 
al PAE més proper a peu o en bicicleta i quants PAE són accessibles en mobilitat activa 
des del municipi que tenen més a la vora. Aquesta anàlisi hauria de permetre aproximar els 
desplaçaments d’última milla que poden fer-se en modes de mobilitat activa, pressuposant 
una bona connexió entre municipis amb transport públic. 

En aquest sentit, es desconeix la matriu de mobilitat entre les residències de les persones 
treballadores i cadascun dels polígons on treballen i, per tant, les distàncies realment recor-
regudes, que seran molt més elevades de les que existeixin entre els centres dels municipis 
i els PAE. Per intentar corregir això, posteriorment s’estima quin percentatge de població 

 
52 Vegeu el SIPAE o el mapa del SIPAE. 
53 La distància a la via del tren és de 0 quilòmetres. 
54 Per a una anàlisi més detallada de l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta als PAE de la 
Regió Metropolitana de Barcelona vegeu Singla (2013). I per a una reflexió global sobre els problemes d’ac-
cessibilitat en transport públic als PAE, vegeu Cebollada (2007). 

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/sipae/sipae/
https://www.ide.cat/Geodades/Poligons-industrials
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afiliada a la indústria podria fer el desplaçament al polígon en modes de mobilitat activa a 
partir d’una matriu de desplaçaments construïda basant-se en dades d’afiliació, la mida dels 
polígons i la distància inversa entre municipis i PAE. 

4.2.1. Accessibilitat a peu 

Per tal d’analitzar els desplaçaments als PAE que es podrien fer a peu s’ha creuat la infor-
mació incorporada al mapa de polígons d’activitat econòmica (SIPAE) amb el mapa dels 
caps de municipi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).55 Així, s’ha calculat 
la distància entre els caps de municipi i els centroides dels polígons d’activitat econòmica a 
fi d’analitzar l’accessibilitat des d’una perspectiva de municipis (on resideix la població) i de 
polígons (on treballa la població). En aquest sentit, es calculen les distàncies des de tots 
els municipis de Catalunya, doncs hi pot haver municipis que, tot i no tenir PAE a l’interior 
del terme municipal, s’ubiquin a la vora de polígons de municipis veïns. 

Quan s’estudia la distància entre els centres dels municipis i els polígons d’activitat econò-
mica (PAE), s’observa que el 29,9% dels municipis de Catalunya (283 municipis) té el cen-
troide d’un polígon d’activitat econòmica a un quilòmetre de distància o menys i el 44,6% a 
dos quilòmetres o menys (422 municipis).56 Si en lloc d’enfocar-ho des de la perspectiva 
municipal s’analitza des de la perspectiva dels PAE, el 38,7% dels centres dels PAE té un 
centre municipal a un quilòmetre o menys de distància (562 PAE) i el 83,4% a dos quilòme-
tres o menys (1.211 PAE).57 

GRÀFIC 37. Municipis i PAE, segons distància entre ells. Catalunya, 2021 

 
Unitats: percentatges i metres. 
Font: elaboració pròpia a partir del mapa del SIPAE, Idescat i ICGC. 

 
55 El cap de municipi representa el centre del nucli habitat del municipi, normalment indicant el punt on es 
troba l’ajuntament. En casos de municipis amb diferents nuclis de població representa el nucli que exerceix 
de cap. 
56 Cal recordar que els PAE es concentren en 400 municipis (el 42,2% dels 947 municipis de Catalunya). Això 
implica que hi ha polígons que també són pròxims de municipis veïns als quals s’ubiquen i que la immensa 
majoria es troben molt a prop dels nuclis de població. 
57 Segons Singla (2013), el 61,0% del PAE de la RMB disposaven d’accés específic a peu. 



Capítol IV. Descripció general de la mobilitat ocupacional 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 102 

Això indica que els polígons d’activitat econòmica o industrial se situen molt a prop de cen-
tres municipals, en distàncies que es podrien fer fàcilment a peu, amb bicicleta o altres 
vehicles de mobilitat personal. És a dir, si la connexió entre centres municipals fos bona i 
les connexions entre els municipis i els polígons permetessin la mobilitat activa, fer l’última 
milla en modes no contaminants seria factible en molts casos. Per fer-ho, però, caldria ga-
rantir passos segurs i sense barreres entre municipis i polígons. 

4.2.2. Accessibilitat en bicicleta o similars 

Per tal d’aproximar la capacitat de desplaçar-se als PAE en modes sostenibles (bicicletes, 
patinets, etc.) s’ha creuat la informació del SIPAE i la ubicació dels caps de municipi, amb 
el mapa de carrils bici de Catalunya, extret de l’Open Street Map. Així, s’han seleccionat 
aquells municipis i polígons d’activitat econòmica el centroide dels quals es troba, respecti-
vament, a 500 metres, 1 quilòmetre i 2 quilòmetres d’un carril bici. 

D’aquest exercici en resulten 155 municipis (el 16,4% dels 947 municipis de Catalunya) el 
nucli dels quals es troba a 500 metres o menys d’un carril bici, 221 (el 23,3%) que estan a 
1 km o menys i 293 que es troben a una distància inferior als 2 km (el 30,9%). Així mateix, 
de 1.452 PAE, 442 (el 30,4%) es troben a menys de 500 metres d’un carril bici, 698 (el 
48,1%) a menys d’1 km i 946 a menys de 2 km (el 65,2% dels polígons de Catalunya).58 
Posteriorment, s’ha calculat la distància entre els municipis i els PAE seleccionats per veure 
si és factible fer el desplaçament en bicicleta o similar, limitant la distància a 5 quilòmetres.59 

Val a dir que, en molts casos, els carrils bici tenen discontinuïtats (el que en dificulta l’anàlisi 
de xarxa) i el fet que municipi i PAE tinguin un carril bici a la vora no implica necessàriament 
que el desplaçament es pugui dur a terme, com s’observa al mapa següent, amb múltiples 
connexions sense carril bici. Així doncs, es desconeix si aquestes discontinuïtats impedei-
xen fer el desplaçament o si, per contra, aquestes no suposen cap impediment (perquè hi 
ha carrers poc transitats, camins o zones de vianants compatibles amb la bicicleta, etc.). 

 
58 Segons Singla (2013), el 23,0% del PAE de la RMB disposaven d’un accés específic per a bicicletes. 
59 S’ha limitat la distància a 5 quilòmetres perquè s’estan estudiant distàncies euclidianes (en línia recta) entre 
centres de municipis i centroides dels PAE. Això implica que la distància real sempre serà més gran, sobretot 
si s’hi inclouen tombs, desviacions i desnivells. Així mateix, la distància afegida que pugui haver-hi entre el 
lloc de residència i el centre del municipi o entre el lloc de treball i el centre del PAE no s’inclouen en aquests 
5 quilòmetres. 
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MAPA 6. Municipis i PAE a 500 metres d’un carril bici i desplaçaments de fins a 5km. Àmbit 
de Barcelona, 2021 

 
Font: elaboració pròpia a partir del SIPAE i ICGC. 

Així, a la regió metropolitana de Barcelona destaca la quantitat abundant de carrils bici en 
comparació amb altres zones de Catalunya i la quantitat de municipis i polígons que se 
situen a prop d’un carril bici. En el cas de Girona, com s’observa al mapa, destaca la via 
verda com a eix de comunicació en bicicleta que permetria connectar els municipis amb 
alguns polígons (quelcom similar succeeix a l’entorn de Tortosa). A l’entorn de Lleida, la 
presència del carril bici és escassa, on sobresurt Balaguer, que no disposa de carril bici tot 
i tenir alguns polígons industrials a la vora. En el cas del Camp de Tarragona, destaca que 
Reus o Tarragona, malgrat disposar d’alguns trams de carril bici, quan es calcula l’àrea 
d’influència de 500 metres al voltant d’aquests, no inclouen les capitals del Baix Camp i el 
Tarragonès, doncs el punt central dels municipis s’ubica a més de 500 metres de qualsevol 
carril bici. Quan s’amplia l’àrea d’influència a un i dos quilòmetres, però, aquest problema 
desapareix. Així mateix, destaca que Constantí, malgrat estar envoltat de grans polígons, 
no té accessibilitat per carril bici a cap d’ells. 
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MAPA 7. Municipis i PAE a 500 metres d’un carril bici i desplaçaments de fins a 5km. Àmbit 
de Girona, 2021 

 

Font: elaboració pròpia a partir del SIPAE i ICGC. 

Així, el percentatge de municipis amb carril bici per arribar a un PAE augmenta a mesura 
que creix la distància entre el municipi i el PAE, sobretot fins als 1.500 metres. En aquesta 
distància, i amb una àrea d’influència del carril bici de 500 metres, hi trobem un 10,6% dels 
municipis de Catalunya. Si ampliem l’àrea d’influència del carril bici fins a un quilòmetre, el 
percentatge de municipis puja fins al 17,2%, i si l’ampliem fins a dos quilòmetres s’enfila fins 
al 21,8% (poc més de la meitat dels 400 municipis amb PAE). 

GRÀFIC 38. Municipis i PAE amb carrils bici, segons distància entre ells. Catalunya, 2021 
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Unitats: percentatges i metres. 
Font: elaboració pròpia a partir del mapa del SIPAE, Idescat, ICGC i OpenStreetMap. 

Si en lloc d’analitzar-ho des d’una perspectiva municipal (punt de partida del desplaçament 
al lloc de treball) l’anàlisi es fa des de la perspectiva dels PAE (punt d’arribada del despla-
çament al lloc de treball), el nombre de polígons connectats per carril bici amb municipis 
propers creix, sobretot, fins als dos o tres quilòmetres entre PAE i municipi, depenent de 
l’amplada de l’àrea d’influència dels carrils bici. Així, situant el tall als 1.500 metres entre 
PAE i municipi, quan s’utilitza una àrea d’influència dels carrils bici de 500 metres apareixen 
239 PAE (el 16,5% del total), amb una d’un quilòmetre se n’inclouen 440 (el 30,3%) i amb 
una de dos quilòmetres n’hi ha 594 (el 40,9% del total). 

És a dir, molts municipis i PAE tenen carrils bicis a prop, que en cas de connectar-los en 
xarxa permetrien millorar molt la mobilitat en bicicleta o similar. 

4.2.3. Accessibilitat en modes de mobilitat activa a partir d’una matriu d’orígens i 
destins 

En l’exercici anterior, el principal escull a l’hora de valorar amb més precisió les possibilitats 
de connectar municipis i polígons d’activitat econòmica (PAE) amb modes de mobilitat ac-
tiva era no disposar d’una matriu amb orígens i destins dels desplaçaments al lloc de treball. 
Això limitava l’anàlisi a les distàncies entre municipis i PAE (atorgant el mateix pes a muni-
cipis i PAE petits que a als municipis i PAE grans) i restringia l’anàlisi a les possibilitats de 
fer l‘última milla en modes de mobilitat activa, donant per fet que les connexions entre mu-
nicipis és bona, cosa que no sempre succeeix. 

Per intentar omplir aquest buit, i analitzar els desplaçaments que poden fer-se de manera 
íntegra en modes de mobilitat activa, s’ha construït una matriu de desplaçaments per motiu 
laboral entre els municipis i els PAE. 

Així, s’ha partit de l’afiliació a la indústria l’any 2019 (abans de la pandèmia), segons resi-
dència padronal, per identificar els orígens dels desplaçaments, suposant que el gruix de la 
població que treballa als polígons està ocupada en empreses industrials.60 A fi d’identificar 
els destins, s’ha utilitzat el percentatge de superfície del polígon sobre la superfície total 
dels polígons de Catalunya com a aproximació al nombre de llocs de treball de cada polí-
gon.61 Alhora, aquesta informació s’ha ponderat d’acord amb la distància inversa entre els 
municipis (origen) i els PAE (destí). Això últim fa que els PAE que es troben més pròxims a 
municipis grans tinguin més població ocupada i viceversa, cosa que té un cert sentit.62 Per 

 
60 Òbviament, no totes les empreses industrials s’ubiquen en polígons d’activitat econòmica, ni totes les em-
preses ubicades en PAE són empreses industrials. 
61 No es disposa de dades del nombre de treballadors a cada polígon, que hagués permès una millor aproxi-
mació pel que fa a la mobilitat potencial. Així mateix, la base de dades del SIPAE inclou el nombre d’empreses 
de cada polígon, que s’hagués pogut utilitzar com a aproximació del nombre de treballadors a cada polígon, 
però en molts casos en aquesta variable apareix un zero, fet que n’impossibilita l’ús. 
62 Quan la informació resultant de la matriu es compara amb la d’altres estudis que disposen del nombre de 
treballadors de cada PAE (abans el SIPAE proporcionava aquesta informació), s’observa una bona corres-
pondència amb els valors obtinguts en aquest estudi. Així, per exemple, Singla (2013) estima que la comarca 
amb més treballadors als PAE és el Vallès Occidental (amb vora 90.000 treballadors), seguit del Baix Llobre-
gat (gairebé 80.000 treballadors), el Barcelonès (uns 60.000) i el Vallès Oriental (uns 40.000). En aquest 
estudi s’estima que als PAE del Vallès Occidental hi treballen vora 107.000 persones, al Baix Llobregat 68.000 
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últim, s’ha corregit la matriu de pesos a fi que la suma d’afiliats coincidís amb la de cada 
municipi. 

A partir d’aquesta matriu, el que s’observa és que en distàncies entre el centre del municipi 
i el centroide del PAE d’un quilòmetre, un 2,1% dels afiliats a la indústria a Catalunya po-
drien fer el desplaçament íntegrament a peu. Amb una distància de dos quilòmetres, el 6,9% 
dels afiliats podrien desplaçar-s’hi. Aquests valors són més baixos que el percentatge de 
municipis i PAE que estaven dins d’aquestes distàncies, fet que indicaria que els PAE ac-
cessibles a peu s’ubiquen en zones menys poblades. 

GRÀFIC 39. Afiliats a la indústria amb possibilitats de desplaçar-se dels municipis de resi-
dència als PAE amb modes de mobilitat activa, segons distància entre ells. Catalunya, 2019 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del mapa del SIPAE, Idescat, ICGC i OpenStreetMap. 

En bicicleta, la situació depèn de l’amplada de l’àrea d’influència del carril bici. Així amb una 
amplada de 500 metres, i amb una distància entre municipi i PAE de cinc quilòmetres, el 
7,1% dels desplaçaments es podrien fer en modes sostenibles. Ampliant l’àrea a un i dos 
quilòmetres, el percentatge d’afiliats a la indústria que podrien desplaçar-s’hi augmenta  fins 
al 13,2% i el 16,0%, respectivament. 

Si en lloc de limitar la distància màxima entre municipi i PAE a cinc quilòmetres la situem 
en deu quilòmetres, els percentatges s’enfilen fins al 12,0%, 21,9% i 26,5%, respectivament, 
per àrees d’influència de 500 metres, un quilòmetre i dos quilòmetres. Convé recordar, però, 
que el fet de tenir un carril bici a la vora no implica que la totalitat del desplaçament pugui 
fer-se íntegrament per aquesta via i viceversa, ja que poden existir discontinuïtats o trams 

 
i al Barcelonès i al Vallès Oriental unes 50.000. Tot i que els valors no són idèntics i que hi ha vuit anys de 
diferència entre les dades de Singla (2013) i les que es mostren en aquest estudi, es manté l’ordinalitat. 
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llargs sense carril bici, així com zones pedalables que no siguin carrils bici. Aquest problema 
augmenta a mesura que creix la distància entre el municipi i el PAE. 

5. Resum del capítol IV 

Desplaçaments al lloc de treball 

Els desplaçaments d’anada i tornada de la feina representen al voltant d’un terç dels des-
plaçaments diaris i solen fer-se en modes motoritzats (sobretot vehicle privat) en una pro-
porció més elevada que els desplaçaments per altres motius. 

Aquest ús més elevat de modes motoritzats en desplaçaments a la feina s’explica pel fet de 
recórrer distàncies més llargues, en desplaçaments que tendeixen a sortir del municipi de 
residència en una proporció més elevada que els desplaçaments per altres motius i que 
solen requerir d’un temps de desplaçament més elevat (sobretot si es fan en transport pú-
blic). Així mateix, 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 últim, la disponibilitat d’una plaça d’aparcament a destí fa créixer l’ús 
del vehicle privat. 

Per característiques sociodemogràfiques, els homes es desplacen més per motius laborals 
i fan més ús del vehicle privat. 

Els desplaçaments d’anada al lloc de treball tenen l’hora punta entre les 7h i les 8h del matí, 
sobretot en dies feiners, i en aquestes franges horàries solen ser més llargs que la mitjana 
(amb un percentatge més alt de desplaçaments de 10 a 50 quilòmetres). 

La COVID-19 i la mobilitat ocupacional 

Des de l’inici de la pandèmia, la mobilitat ocupacional s’ha reduït més que els desplaça-
ments per altres motius, en bona mesura per l’ús del teletreball. Aquest descens ha estat 
més intens en dies entre setmana que els caps de setmana, fet que probablement s’expliqui 
per les característiques dels llocs de treball que concentren l’activitat els caps de setmana 
(hostaleria, cultura, etc.), menys susceptibles de fer ús del teletreball. Així mateix, la reduc-
ció de la mobilitat ocupacional arran de la pandèmia i el teletreball també ha estat més 
intensa en hores punta (de 7h a 9h del matí). Òbviament, la reducció de la mobilitat ocupa-
cional també és més intensa durant els períodes de vacances. 

Pel que fa a la variació de la distància recorreguda en desplaçaments a la feina, fins a 
principis de 2021 aquesta semblava haver-se reduït, sobretot pel descens de desplaça-
ments 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 a l’entorn de l’àrea metro-
politana de Barcelona i menys a l’interior del país, tot i que les diferències no són molt 
destacades, així com tampoc semblen observar-se diferències significatives en la variació 
de la distància recorreguda. 
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Pel que fa a l’elecció modal, la pandèmia ha suposat un descens més destacat dels des-
plaçaments en transport col·lectiu que en modes viaris particulars (cotxe i moto). Així ma-
teix, destaca l’augment dels desplaçaments en bicicleta o patinet (sobretot els caps de set-
mana, en un context més relacionat amb l’oci que amb desplaçaments per motius laborals). 

L’accidentalitat en els desplaçaments per motius laborals: els accidents in itinere 

Un altre dels elements a tenir en compte en la mobilitat ocupacional és el relatiu a l’acci-
dentalitat de les persones treballadores en els seus desplaçaments per motius laborals. En 
aquest sentit, prenen importància els accidents de treball (AT) in itinere, que són els que 
pateix una persona en el trajecte entre la feina o el lloc on exerceix les seves funcions i el 
seu lloc de residència. Normativament, perquè sigui considerat un AT in itinere 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). 

Els riscos en la mobilitat ocupacional estan influïts per múltiples variables que sovint s’in-
terrelacionen. Entre els més freqüents es troben la necessitat de conduir en hores punta 
(primera hora del matí i darrera de la tarda o al migdia), uns horaris personals i laborals 
ajustats que poden generar estrès i tensions, la major o menor distància als centres de 
treball d’acord la ubicació de les empreses, la disponibilitat de transport públic, les condici-
ons de les vies i les infraestructures, la climatologia, l’estat dels vehicles que s’utilitzen el 
en transport i/o els sistemes de seguretat vial, entre d’altres. Per tant, la corresponsabilitat 
preventiva d’aquest tipus d’accidents se sustenta en tres eixos: les persones treballadores, 
les empreses o centres de treball i l’Administració pública. 

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. En termes absoluts, els darrers anys aquest 
tipus d’accidents concentra en conjunt entre el 15% i el 18%  dels AT amb baixa, en una 
proporció variable segons els anys analitzats. Ara bé, malgrat la major part dels AT in itinere 
tenen caràcter lleu, el pes relatiu dels sinistres greus i mortals in itinere sobre l’accidentalitat 
laboral és més acusat. Globalment, un de cada quatre AT greus és un AT in itinere, mentre 
que un de cada cinc mortals es produeix en anar i/o tornar del treball. 

Sense fer atenció a les dades concretes, condicionades per les variacions estadístiques a 
partir de la incorporació de les persones treballadores del RETA el 2019 i pels efectes atí-
pics derivats de les restriccions de mobilitat de la pandèmia de la COVID-19, els índexs 
d’incidència dels AT in itinere mostren una tendència descendent per a tots els nivells de 
gravetat. 

Entre les característiques d’aquests accidents, cal destacar: que la distribució entre els dos 
sexes es presenta equilibrada, que la meitat dels accidents es deuen a xocs, cops o col·li-
sions, contra un objecte en moviment (si bé entre els lleus també es freqüent el sobreesforç 
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 assenyalar que els dilluns són 
els dies de la setmana en els quals es produeixen més accidents, mentre que els caps de 
setmana es registra una menor accidentalitat coincidint amb el descans setmanal de gran 
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part de la població ocupada. Pel que fa a l’accidentalitat mortal, a més dels dilluns, els 
divendres també són dies molt crítics. 

Un esment especial requereixen els AT in itinere de trànsit 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. Dos de cada tres 
accidents lleus masculins són de trànsit, proporció que s’eleva a tres de cada quatre en els 
accidents greus i a la totalitat dels mortals. 

Per demarcacions, Barcelona és la que registra els nombres absoluts més elevats sobre 
accidents laborals de trànsit, seguida a molta distància per Girona i Tarragona i, en darrer 
terme, per Lleida. En l’àmbit comarcal l’accidentalitat de trànsit mostra xifres més elevades 
al Barcelonès (3.813 accidents el 2021), si bé la proporció dels sinistres de trànsit respecte 
al total patits en els trajectes és més pronunciada en determinades comarques, com la Ri-
bera d’Ebre on aquesta tipologia concentra el 84,6% dels AT in itinere del 2021, el Montsià 
(73,2%) o el Pla de l’Estany (71,1%). 

Anàlisi de l’accessibilitat als polígons d’activitat econòmica 

Gairebé la meitat dels PAE té una parada d’algun transport col·lectiu, on destaquen sobretot 
les parades d’autobús. Val a dir, però, que 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 horaris que no coincideixen amb els d’en-
trada/sortida als llocs de treball, etc.). Per aquest motiu, caldria analitzar el nombre de fre-
qüències de pas de cada parada/polígon, un exercici que no s’ha dut a terme en aquest 
informe. 

La majoria dels polígons d’activitat econòmica se situa 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 quilòmetres o menys. 

Una part important dels polígons d’activitat econòmica i els municipis tenen un carril bici a 
la vora, amb distàncies entre ells que es podrien fer fàcilment en bicicleta o ginys de mobi-
litat 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. 

No hi ha una base de dades que reculli el nombre de persones treballadores distingint mu-
nicipis on resideixen i polígons d’activitat econòmica en els quals treballen que permeti 
construir una matriu de mobilitat ocupacional als PAE. En aquest apartat s’ha intentat cons-
truir aquesta matriu. Així, 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 dis-
tàncies de 5 quilometres o inferiors en línia recta entre el municipi i el PAE. 
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Capítol V. Instruments i eines per gestionar la mobilitat ocupaci-
onal 

1. Estratègies impulsades per gestionar la mobilitat ocupacional 

La gestió de la mobilitat de les persones als centres de treball, als polígons industrials i als 
grans centres generadors de mobilitat (universitats, hospitals, centres comercials, etc.) 
constitueix un dels elements essencials tant per a l’economia com per garantir el dret a 
l’accessibilitat i el treball de tothom. Sens dubte, la preocupació vers la mobilitat més intel·li-
gent i sostenible per motius laborals cada vegada està més present en la nostra societat. 

No es pot obviar que els desplaçaments per motius laborals suposen prop d’una tercera 
part dels trajectes diaris totals. I si la quantitat és important, també ho és la tipologia de la 
mobilitat ocupacional. Molts d’aquests desplaçaments tenen lloc a l’interior dels municipis, 
especialment si es tracta de grans ciutats, però sovint es tracta de mobilitat ocupacional 
pendular perquè són trajectes entre diferents municipis (el de residència i el del centre de 
treball habitual) o entre els municipis i els polígons d’activitat econòmica ubicats a les afores 
de les grans ciutats. 

Alhora, la dispersió de l’activitat econòmica industrial o dels serveis cada vegada és més 
acusada, fet que provoca que les distàncies a recórrer per les persones treballadores siguin 
més llargues (Ferri i París, 2019). A més, com aquests centres estan fora de les àrees 
urbanes sovint tenen menys accés al transport col·lectiu públic o aquest no és prou eficient, 
de tal forma que l’ús del vehicle privat pren preeminència entre els medis de transport pos-
sibles. 

En el benentès que és un fenomen complex amb múltiples repercussions laborals, econò-
miques i socials no pot ser abordat únicament des d’una perspectiva viària o com a conse-
qüència dels impactes energètics o mediambientals que pugui generar, sinó que calen ac-
tuacions transversals. En aquesta línia, són nombroses les iniciatives públiques que s’ori-
enten a fer més eficient, intel·ligent i sostenible la mobilitat laboral. 

La consolidació dels objectius manifestats per impulsar la MOMIS s’observa en les diferents 
polítiques i estratègies públiques, així com en els plans i programes d’elles derivats i d’apli-
cació a Catalunya.63 Independentment de l’àmbit que les origina com ara les organitzacions 
internacionals, la UE, Espanya, Catalunya o els municipis es constata que totes elles s’ori-
enten a conscienciar a les persones usuàries dels beneficis col·lectius i individuals d’una 
mobilitat sostenible, intel·ligent, eficient i segura.  

Entre les estratègies públiques, que recullen la voluntat específica de fer més sostenible i 
intel·ligent la mobilitat obligada de caràcter laboral, així com aquelles que incideixen en la 

 
63 Per a una anàlisi més exhaustiva del marc jurídic, instruments i polítiques de la mobilitat intel·ligent i soste-
nible de caràcter general vegeu l’Informe La transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible. Col·lec-
ció d’estudis i informes, núm. 60 (CTESC, 2021).  
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mobilitat ocupacional d’una forma més indirecta,64 en aquest apartat se’n destacaran algu-
nes per la seva rellevància. 

1.1. Estratègies internacionals i comunitàries 

Algunes organitzacions internacionals com Nacions Unides (NU) han desenvolupat un con-
junt de directrius sobre com fer més eficient i sostenible la mobilitat. La NU ja l’any 2015 va 
aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible.65  Fins a 193 països, en-
tre ells Espanya,66 es van comprometre amb els 17 objectius de desenvolupament sosteni-
ble continguts en l’Agenda 2030. En relació amb l’objecte d’estudi d’aquest informe convé 
destacar l’objectiu 11 de l’Agenda que fa referència a ciutats sostenibles, incloent entre 
d’altres actuacions el proporcionar l’accés als sistemes de transport segurs, assequibles i 
sostenibles per a tothom, fet aquest que té una repercussió directa en la mobilitat laboral. 
Altrament, aquest objectiu també s’adreça a reduir l’impacte ambiental negatiu per capita 
de les ciutats prestant una atenció especial a la qualitat de l’aire. 

Pel que fa a l’activitat vers la mobilitat desenvolupada a la UE, primer de tot cal fer referència 
a dues actuacions comunitàries que malgrat són més antigues fixen les bases de les estra-
tègies sobre mobilitat sostenible i intel·ligent que es desenvoluparan posteriorment: el Llibre 
verd cap a una cultura de la mobilitat urbana, i en base a aquest, el Pla europeu per a la 
mobilitat urbana. 

La Comissió Europea l’any 2007 va establir una agenda europea per a la mobilitat urbana 
al Llibre verd cap a una nova cultura de la mobilitat urbana.67 Aquest Llibre sorgeix 
d’una consulta adreçada a les persones residents de les ciutats, usuàries del transport, 
empreses i persones treballadores del sector del transport, industrials, autoritats públiques 
i associacions interessades. La mobilitat urbana es reconeix com a factor per al creixement 
i l'ocupació i com a requisit imprescindible per a una política de desenvolupament sosteni-
ble. Un dels objectius assenyalats en el text és la millora de la fluïdesa de la mobilitat en les 
ciutats. També fixa l’atenció en la reducció de la contaminació i en disposar d’un transport 
urbà intel·ligent, sostenible, accessible i segur. 

Tenint en compte que gran part dels desplaçaments en les ciutats responen a la mobilitat 
obligada per motius laborals, convé destacar que per tal de millorar la mobilitat en les ciutats 
es proposen algunes accions possibles com ara fer més atractives i segures les alternatives 
als automòbils, fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta,68 amb el conseqüent 

 
64 En aquest cas s’inclouen estratègies i actuacions públiques desenvolupades principalment per assolir cri-
teris de sostenibilitat mediambiental i que estan adreçades a tota la ciutadania però que també afecten la 
mobilitat de les persones treballadores. El motius són diversos ja sigui perquè impulsen medis del transport 
col·lectius segurs i assequibles, perquè faciliten o preveuen avantatges sobre l’ús i la implantació de punts de 
recàrrega dels vehicles elèctrics en i per a les empreses, perquè proposen actuacions de mobilitat urbana 
adreçades a la reducció de la congestió produïda pel trànsit, valorades des de la perspectiva del seu impacte 
en el temps i la salut en les persones treballadores o perquè preveuen mesures per eliminar l’accidentalitat 
en els desplaçaments, entres d’altres. 
65 Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, resolució aprovada per l’Assemblea 
General de NU el 25.09.2015 com a cloenda de la Cimera sobre desenvolupament sostenible.  
66 El passat 22.09.2020 el Govern espanyol va refermar el seu compromís amb el compliment de l’Agenda 2030.  
67 Llibre verd cap a una nova cultura de la mobilitat urbana. COM (2007) 551.  
68 En el desenvolupament posterior d’aquesta línia destaca el projecte PASTA (Physical Activity Through Sus-
tainable Transport Approaches) aprovat uns anys més tard i finançat per la UE amb l’objectiu de promoure la 
mobilitat activa per tenir una població més saludable i físicament activa. En el projecte desenvolupat entre 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/220920-enlace-agenda2030.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24484&from=ES
https://pastaproject.eu/home/
https://pastaproject.eu/home/
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desenvolupament d’infraestructures que ho facilitin, aplicar polítiques adequades d’estaci-
onament per reduir la circulació, afavorir les connexions sense solució de continuïtat amb 
el transport públic i afavorir la introducció de sistemes intel·ligents de transport que permetin 
planificar millor els trajectes, entre d’altres. 

En base a aquest Llibre verd, el 2009 s’aprova el Pla d'acció europeu per a la mobilitat 
urbana, 69 que proposa diferents mesures a curt i a mitjà termini (planificades fins el 2012) 
per fer front al repte d’assolir una mobilitat sostenible des del punt de vista mediambiental, 
de la competitivitat i que atengui les necessitats de la societat.70 Parteix de la idea que la 
mobilitat urbana és un component central del transport, ja que la major part d’ell, tant de 
passatge com de mercaderies, s’inicia i finalitza en zones urbanes o bé travessa una o més 
d’elles en el seu recorregut. 

Destacar que entre els aspectes per optimitzar la mobilitat urbana assenyala que les políti-
ques de mobilitat de les empreses poden influir en els hàbits relatius als desplaçaments de 
les persones treballadores, afavorint la seva atenció vers les opcions de transport sosteni-
ble. També incideix en el fet que unes modalitats de transport públic assequibles són fona-
mentals per animar a les persones a dependre menys del cotxe, sense oblidar l’existència 
d’altres opcions com la mobilitat activa o l’ús d’altres formes de mobilitat com els vehicles 
multiusuaris i l’ús compartit del cotxe o la bicicleta, totes elles més sostenibles. 

Una aproximació a les estratègies comunitàries més recents mostra que la voluntat explici-
tada en diverses ocasions per la UE conforme la mobilitat sostenible i, en conseqüència, la 
mobilitat urbana, ha de seguir ocupant una posició prominent en l’agenda política. Fet 
aquest que es posa de manifest en el full de ruta inclòs al Pacte Verd Europeu (2019)71 
que s’integra en l’estratègia de la Comissió per aplicar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolu-
pament Sostenible de NU. 

En relació amb les matèries tractades en aquest Informe, cal esmentar que respecte a la 
mobilitat urbana, obligada o no, s’estableix que cal reduir la contaminació derivada de les 
emissions, la congestió urbana i millorar el transport públic. Per aconseguir aquest objectiu 
la Comissió adverteix que proposarà normes més estrictes en matèria de contaminació dels 
automòbils amb motor de combustió. I, per reduir la presència d’aquest tipus de vehicles, 
es fa esment de la necessitat d’intensificar la producció i l’ús de combustibles alternatius i 
sostenibles per al transport i la mobilitat. 

En aquest context situa el focus d’atenció en els vehicles de baixes emissions o elèctrics i  
quantifica que el 2025 es necessitaran aproximadament un milió d’estacions públiques de 

 
2013 i 2017 col·laboren experts en matèria de salut, activitat física, medis de transport, seguretat, qualitat de 
l’aire, xarxes i comunicació europees. En ell s’han recopilat exemples de bones pràctiques de ciutats de tota 
Europa en relació amb la mobilitat activa com a part de les infraestructures de transport.  
69 Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les 
Regions. Pla d'acció europeu per a la mobilitat urbana. COM (2009) 490 final, de 30.09.2009. 
70 Aquests mateixos arguments es mantenen en la Comunicació de la Comissió Europea del 2013, on es desenvolupa 
un paquet de mesures sobre mobilitat urbana sostenible, sota el títol “Junts per una mobilitat urbana competitiva i 
eficient en l’ús dels recursos”. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social 
Europeu i al Comitè de les Regions. Junts per una mobilitat urbana competitiva i eficient en l'ús dels recursos. COM 
(2013) 913, de 17.12.2013 
71 Comunicació de la Comissió. El Pacte Verd Europeu. COM (2019) 640 final, d’11.12.2019. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0490:FIN:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0490:FIN:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:82155e82-67ca-11e3-a7e4-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:82155e82-67ca-11e3-a7e4-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF


 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 113 

recàrrega i proveïment per als tretze milions de vehicles d’emissió zero i de baixes emissi-
ons que circularan per les carreteres europees. La Comissió, complementàriament a les 
mesures nacionals presses com ara les subvencions que impulsen la mateixa idea, es com-
promet a recolzar el desplegament de punts públics de recàrrega i proveïment, especial-
ment per a viatges de llarga distància i en zones amb menor densitat de població. 

També en l’Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent: encaminar el transport eu-
ropeu de cara al futur,72 presentada l’11 de desembre de 2020, es reitera la idea conforme 
l’augment i l’ús de combustibles renovables ha d’anar acompanyat de la creació d’una xarxa 
global d’infraestructures de recàrrega i proveïment. Així es permetria la implementació dels 
vehicles de baixa emissió i d’emissió zero en tots els modes de transport.73 

Ja en les primeres línies del text de l’Estratègia es fa referència a la importància de la mo-
bilitat i el transport per a les persones, una mobilitat referenciada de forma explicita com els 
desplaçaments diaris al lloc de treball. Entre els pilars del seu enfocament s’assenyala que 
cal generalitzar la disponibilitat d’alternatives sostenibles en un sistema de mobilitat multi-
modal plenament integrat i fluït que ofereixi opcions de transport més eficients per a les 
persones i les mercaderies. Alhora també es destaca que aquest és un bon moment per 
impulsar canvis en els patrons de mobilitat i en el comportament de les persones, especial-
ment desprès de la pandèmia de la COVID-19, ja que estan més disposades a adoptar 
medis de transport més sostenibles per a la seva mobilitat diària. 

En una referència al Pla de l’Objectiu Climàtic per al 2030, l’Estratègia constata que cal 
augmentar la quota modal del transport col·lectiu i els trajectes a peu i en bicicleta, per tal 
de reduir significativament la contaminació i la congestió causades pel transport, especial-
ment en les ciutats. 

Quant a la innovació i la digitalització necessàries per avançar cap a una mobilitat intel·li-
gent, l’Estratègia preveu fer una mobilitat multimodal, connectada i automatitzada, de tal 
forma que els i les passatgeres comprin bitllets per a viatges multimodals i que les merca-
deries es puguin transbordar fàcilment entre els diferents modes de transport. A més, pre-
veu impulsar la innovació, l’ús de les dades i la intel·ligència artificial per a una mobilitat 
intel·ligent (drons i aeronaus no tripulades), així com per tenir un espai comú europeu de 
dades sobre mobilitat.74 

En aquest context, proposa incrementar les interaccions amb les ciutats i els estats mem-
bres per garantir que totes elles hagin desenvolupat un Pla de mobilitat urbana sostenible 

 
72 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al 
Comitè de les Regions, Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent: encomanar el transport europeu de 
cara al futur.  COM (2020) 789 final, de 09.12.2020 Vegeu també Pla d’acció de l’Estratègia de mobilitat i 
resum en el comunicat de premsa  

  

73 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europe i al 
Comitè de les Regions. Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent: encaminar el transport europeu de cara 
al futur. COM (2020) 789 final, de 09.12.2020. Posteriorment, el juny de 2021 el Consell adopta unes conclu-
sions on es remarca que atesa la importància de l’Estratègia ha calgut organitzar diversos debats per tal 
d’oferir una visió conjunta dels diferents àmbits tractats en l’Estratègia. En aquestes Conclusions s’envia un 
missatge de compromís amb un sistema de transport més sostenible, inclusió, intel·ligent, segur i resilient. 
Conclusions del Consell sobre l’Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent de la Comissió
74 En el marc de la mobilitat intel·ligent cal tenir present que l’Estratègia digital de la UE pretén assolir una 
transformació que contribueixi a assolir l’objectiu d’una Europa climàticament neutra el 2050. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0789&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0789&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0789&from=EN
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/mobility-strategy_en
http://bid.udl.cat/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/una-transformacion-fundamental-para-el-transporte.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14012-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14012-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14012-2020-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8824-2021-INIT/es/pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies
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(PMUS) el 2030. Aquests PMUS han de contenir objectius dirigits a l’absència de les emis-
sions i dels accidents de trànsit mortals. Aquest darrer punt també s’explicita quan es pro-
posa reforçar la seguretat i protecció en el transport europeu, ja que si bé s’admet que 
Europa és una regió segura pel que fa els desplaçaments aeris, marítims i en ferrocarril, pel 
que fa als reptes vers la seguretat vial es constata que encara resta molt de camí per re-
córrer. 

Pel que fa a la dotació econòmica i de recursos per a l’aplicació de les diferents actuacions 
a l’entorn de la mobilitat en l’àmbit comunitari cal tenir present el Pla de recuperació per 
Europa, NextGenerationEU. En aquest Pla la UE acorda invertir un pressupost de 806.900 
milions d’euros amb la voluntat d’impulsar la recuperació de la UE en l’etapa posterior a la 
pandèmia per tal que sigui una Europa més ecològica, més digital i més resilient. Entre els 
principals elements de l’Acord destaca recolzar, gràcies a l’aportació del 50% del pressu-
post, les transicions climàtica i digital justes, mitjançant el Fons de transició justa i el pro-
grama Europa Digital. 

Altrament, en el marc de la mobilitat activa esmentar l’aprovació el maig de 2021 per part  
de la Comissió econòmica de NU per Europa (UNECE)  del Pla director paneuropeu per 
a la promoció de la bicicleta, que pretén donar suport a tots els països de la regió paneu-
ropea en els seus esforços per promoure el ciclisme, desenvolupar plans directors nacio-
nals, estratègies i posar en marxa programes d'inversió. Aquesta iniciativa es desenvolupa 
en base al Programa Paneuropeu Transport, Salut i Medi Ambient (THE PEP) sobre la pro-
moció de la bicicleta. Altres iniciatives internacionals, si bé de menor abast, són: l’Estratè-
gia ciclista europea i el projecte Bike2Work desenvolupades ambdues per la Federació 
Europea de Ciclisme (ECF).75 

Finalment, esmentar que el desembre de 2021, per donar suport a la transició cap a una 
mobilitat més neta, més verda i més intel·ligent, i d'acord amb els objectius del Pacte Verd 
Europeu, la Comissió ha adoptat quatre propostes que modernitzaran el sistema de 
transport de la UE.76 Aquest és el segon paquet de propostes per donar suport a una 

 
75 L’Estratègia Europea per la Bicicleta (Juny, 2017) desenvolupada per la l’ECF es conforma per un conjunt 
de recomanacions per aconseguir un creixement verd i una mobilitat efectiva l'any 2030.  És el resultat d'una 
revisió sistemàtica de totes les polítiques de la UE relacionades amb el ciclisme per un grup de 27 experts, 
en representació de 15 organitzacions governamentals i no governamentals, i amb la participació d’aproxima-
dament 1.000 persones per a la seva elaboració. Alhora, l’ECF forma part del Consorci Cycle-Friendly Em-
ployer que ha desenvolupat, dins del projecte Bike2Work, la Certificació Cycle-Friendly Employer. El projecte 
Bike2Work es va iniciar el 2014 fins el 2017 i tenia com a principal objectiu propiciar un canvi modal significatiu 
en els desplaçaments realitzats per accedir al treball. Fa ús d’un enfocament dual dirigit a propiciar un canvi 
d’hàbits entre les persones treballadores mitjançant diverses campanyes i, d’altra banda, implementa mesures 
impulsades per les pròpies empreses pels ciclistes. Les mesures a emprar per les empreses són variades, 
com ara: campanyes de foment de l’ús de la bicicleta entre els treballadors/res, oferir informació sobre rutes, 
equipament, infraestructures o seguretat en la bicicleta, dotació d’un servei d’eines o de taller, adquisició de 
flota corporativa de bicicletes, descomptes en botigues pels ciclistes, servei de lloguer de bicicletes especials 
(cargobikes, bicis plegables), restriccions d’aparcament de cotxes, bonificar el no ús de les places per vehi-
cles, entre d’altres. A Catalunya tenen certificat CFE la Universitat TecnoCampus Mataró, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i el Centre de Serveis Sant Boi de Llobregat. L’ECF, també entre les seves campanyes a favor 
de la bicicleta disposen de la guia “Bicycle-friendly employer - made easy" que proporciona ajuda a les em-
preses que desitgin promoure l’ús de la bicicleta en la seva plantilla. Es dirigeix principalment a coordina-
dors/es d’empresa, responsables de RSE i agents mediambientals i/o de mobilitat. 
76 Concretament són les següents: 1. Una TEN_T intel·ligent i sostenible (Proposta de Reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre les directrius de la Unió per al desenvolupament de la xarxa transeuropea 
de transport (COM (2021) 812 final, de 14.12.2021)), 2. Augment del trànsit ferroviari de llarga distància i 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#principales-elementos-del-acuerdo
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es#principales-elementos-del-acuerdo
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2021-06/MASTERPLAN_2021-05-20-II_BF%203%20June_0.pdf
https://thepep.unece.org/sites/default/files/2021-06/MASTERPLAN_2021-05-20-II_BF%203%20June_0.pdf
https://ecf.com/
https://ecf.com/
https://ecf.com/system/files/EUCS_full_doc_small_file_0.pdf
https://ecf.com/sites/ecf.com/files/DEL%206.6%20B2W%20Final%20Publishable%20Report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A812%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A812%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A812%3AFIN
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transició cap a un transport més net i verd després de la publicació de l'esmentada Estratè-
gia de mobilitat sostenible i intel·ligent. La seva voluntat ha estat augmentar la connectivitat 
i traslladar el passatge i les mercaderies al ferrocarril i les vies navegables interiors, donar 
suport al desplegament de punts de recàrrega, infraestructures alternatives de recàrrega i 
noves tecnologies digitals, posar un enfocament més fort en la mobilitat urbana sostenible 
i facilitar poder triar diferents opcions de transport en un sistema de transport multimodal 
eficient. A partir d’aquestes propostes s’espera posar el sector del transport en camí de 
reduir les seves emissions en un 90%. 

Alhora, d’acord amb les pautes fixades en el Pacte Verd Europeu, en les proposes es des-
taca el paper cada vegada més gran de la mobilitat multimodal automatitzada i connectada, 
juntament als sistemes de gestió intel·ligent de trànsit propiciats per la digitalització. També 
s’enuncia l’objectiu de donar suport a nous serveis sostenibles de mobilitat que redueixen 
la congestió i la contaminació, especialment en les zones urbanes. Sobre els efectes de la 
congestió s’assenyala que, segons l’informe Measuring road congestion (Christidis i Ibáñez, 
2012), a l’economia europea li repercuteix en més de l’1 % del PIB a l’any i en molt temps 
perdut per a les persones treballadores, a més dels efectes sobre la seva salut. 

1.2. Estratègies d’Espanya 

En l’àmbit estatal, entre la normativa aprovada en la darrera dècada a l’entorn de la mobilitat 
ocupacional convé esmentar la Llei d’economia sostenible (LES),77 aprovada el 2011 en 
el marc de l’Estratègia per a una economia sostenible, ja que conté una sèrie de reformes 
que incideixen en la reducció d’emissions contaminants, alhora que en el transport i la mo-
bilitat sostenible (art. 99 a 104). 

Pel que fa a la mobilitat, la LES parteix d’una visió àmplia i regula els plans de mobilitat 
sostenible. Fixa que “són un conjunt d'actuacions que tenen com a objectiu la implantació 
de formes de desplaçament més sostenibles en l'àmbit geogràfic que correspongui, priorit-
zant la reducció del transport individual en benefici dels sistemes col·lectius i d'altres modes 
no motoritzats de transport i desenvolupant aquells que facin compatibles creixement eco-
nòmic, cohesió social, seguretat viària i defensa el medi ambient”. Afegeix que d’aquesta 
manera es garanteix una millor qualitat de vida per als ciutadans. Per donar-los-hi més força 
condiciona l’atorgament d’ajudes públiques, a partir del gener de 2014, al fet que l’entitat 
beneficiària disposi del seu Pla de mobilitat sostenible. 

 
transfronterer, 3. Serveis de transport intel·ligent per a persones conductores (Proposta de Directiva per la 
qual es modifica la Directiva 2010/40/UE sobre el marc per al desplegament de sistemes de transport intel·li-
gents en l'àmbit del transport per carretera i per a les interfícies amb altres modes de transport (COM (2021)  
813 final, de 14.12.2021)) i 4. Mobilitat urbana més neta, més verda i més fàcil (Comunicació de la Comissió 
al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions: El nou 
marc de mobilitat urbana de la UE (COM (2021) 811 final, de 14.12.2021)). 
77 Llei 2/2011 de 4 de març, d’economia sostenible. (BOE núm. 55, de 06.03.2011). Val a dir que abans d’aquesta norma, 
però, la mobilitat sostenible formava ja part de plans i estratègies recollint l’establert en l’àmbit de la UE. D’acord amb 
els aspectes relacionats en les pagines anteriors convé destacar l’Estratègia espanyola d'estalvi i eficiència energètica a 
Espanya 2004-2012, que fixa els plans de mobilitat urbana sostenible, i l’Estratègia espanyola de desenvolupament sos-
tenible 2008, amb actuacions vers el foment de modes alternatius de transport en entorns urbans per reduir les emis-
sions contaminants.  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC69961
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-12/com_2021_811_the-new-eu-urban-mobility.pdf
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-12/com_2021_811_the-new-eu-urban-mobility.pdf
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-12/com_2021_811_the-new-eu-urban-mobility.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/04/2/con
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Quant a la mobilitat ocupacional, en l’article 103 es regula l’elaboració dels plans de trans-
port al treball (PTT),78 amb l’objectiu de reduir l’ús de l’automòbil i promoure altres modes 
de transport menys contaminants en els desplaçaments de les persones treballadores. Amb 
tot, determina que els plans es tractaran en el marc del diàleg social i que tindran caràcter 
voluntari per a les empreses. 

També encomana a les administracions públiques competents l’impuls per a l’adopció de 
plans mancomunats, per empreses que comparteixin un mateix centre o edifici o que desen-
volupin la seva activitat en un mateix parc o recinte equivalent. A més, fixa la designació 
d’un coordinador de mobilitat en empreses amb més de 400 persones treballadores, per 
facilitar l’aplicació i el seguiment del pla de transport adoptat en cada cas. Altrament, es 
persegueix la modernització tecnologia i l’ús eficient dels medis de transport, entre els quals 
fa esment dels vehicles de transport col·lectiu de passatgers/es. 

Posteriorment, en l’Estratègia Espanyola de Seguretat Vial 2011-2020 es fixa com un 
marc d’actuació i un instrument per impulsar, facilitar i coordinar les iniciatives de seguretat 
vial, amb l’objectiu de reduir el nombre de víctimes d’accidents de trànsit. En ella s’asse-
nyala com una de les prioritats la millora de la seguretat en els desplaçaments relacionats 
amb el treball. A tal fi, entre els objectius principals, sobre els quals proposa diverses actu-
acions se situen les empreses i, per aquesta raó, s’aconsella promoure plans de mobilitat i 
seguretat vial de polígons industrials, afavorir l’elaboració de plans de seguretat vial en 
l’empresa i animar a la realització de cursos de conducció segura i eficient. Igualment, en 
relació amb els accidents in itinere fixa, entre els seus objectius operatius, que s’assoleixi 
una intervenció activa de les empreses en aquest tipus d’accidentabilitat de tal forma que 
el seu tractament sigui liderat i gestionat sota el prisma de l’RSE per tal que sigui eficaç. 

D’altra banda, l’Estratègia de transició justa (2020) estableix que per assolir els objectius 
de la descarbonització del transport cal una transformació de la mobilitat que ha d’anar 
acompanyada d’una planificació precisa i d’un disseny urbanístic que afavoreixi l’accessibi-
litat i la mobilitat sostenible.79 També constata que cal minimitzar les necessitats de trans-

port, fomentar les zones de vianants i el transport col·lectiu i l’ús de la bicicleta, mesures 
aquestes que cal situar en els PMUS. Entre les propostes de regulació i els mecanismes de 
planificació que desenvolupa esmentar que proposa l’aprovació d’una estratègia de mobili-
tat, segura, sostenible i connectada que garanteixi, tenint en compte el repte climàtic, la 
mobilitat de tota la ciutadania i que inclogui els aspectes socials i laborals del transport i la 
mobilitat (acció proposada A7). 

En la línia d’avançar cap a una mobilitat més sostenible, i d’acord amb els criteris de mobi-
litat activa, l’octubre del 2019 es va presentar l’Estratègia estatal per la bicicleta 2020-

 
78 Destacar que en la normativa d’àmbit espanyol es fa referència als plans de transport al treball (PTT) i en 
la d’àmbit català als plans de desplaçament d’empresa (PDE). Val a dir que si bé la terminologia difereix 
l’objectiu és el mateix: desenvolupar un conjunt de mesures de transport per racionalitzar els desplaçaments 
de la mobilitat ocupacional, fent un ús eficient del vehicle privat tant per part de les persones treballadores, 
com de les i els clients, proveïdors i visites.  
79 L’Estratègia de transició justa, forma part del “Marc estratègic d'energia i clima: una proposta per a la modernització 
espanyola i la creació d'ocupació” aprovat el 22.02.2019 pel Consell de Ministres. Dins del mateix Marc formen part el 
Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i l’Avantprojecte de Llei de canvi climàtic. L’Estratègia segueix 
les directrius de l’OIT i les recomanacions de l’Acord de Paris. El Govern d’Espanya i l’OIT signaren en juliol de 2018 un 
acord estratègic per implementar les directrius sobre Transició Justa de l’organització internacional -consensuades i 
aprovades per governs, organitzacions sindicals i empresarials-  com a marc orientador i eina pràctica d’acció. 

https://www.dgt.es/export/sites/web-DGT/.galleries/downloads/conoce_la_dgt/que-hacemos/estrategias-y-planes/estrategico_2020_004.pdf
https://www.transicionjusta.gob.es/destacados/common/Estatregia_Transicion_Justa-Def.PDF
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202580 coordinada per la Direcció General de Trànsit (DGT), si bé en l’elaboració van parti-
cipar distintes administracions públiques i entitats de foment de la bicicleta. Entre els objec-
tius destaca l’assoliment d’una quota més gran de l’ús de la bicicleta en els desplaçaments 
diaris, sense incrementar la sinistralitat. Un dels objectius específics recollits en l’àrea 5, la 
bicicleta com a mitjà de transport en els desplaçaments quotidians, és el de fomentar els 
trajectes al treball en bicicleta com una solució per a una mobilitat sostenible i segura.81 En 
el text de l’Estratègia es considera que la mobilitat en el treball és un dels àmbits on més 
eficaçment es pot actuar, ja que molts dels trajectes es realitzen en automòbil. 

Les possibles mesures s’orienten en dues línies d’acció: la de les administracions públiques 
i la de les empreses. L’accessibilitat dels itineraris ciclistes i la millora de la intermodalitat 
amb els altres mitjans de transport són tasques encomanades a les primeres, així com la 
realització de campanyes de foment del transport públic i la bicicleta. Per part de les em-
preses les mesures s’orienten a fomentar la mobilitat sostenible, saludable i segura, oferir 
horaris de treball conciliadors i flexibles, habilitar espais per estacionar les bicicletes, oferir 
incentius econòmics i cursos dins dels plans de formació i/o instal·lació de dutxes i vestua-
ris. L’Estratègia també preveu accions com un manual de consells per a empreses que 
vulguin facilitar la mobilitat en bicicleta, que inclourà consells de cara a la gestió de RH i la 
potenciació de la mobilitat amb bicicleta a la feina. 

Recentment, en el marc de l’Estratègia estatal per la bicicleta el 15 de març de 2022 s’ha 
presentat la nova campanya de conscienciació “En bici al treball” que inclou un llistat de 
recomanacions per a les persones encarregades de les polítiques socials, laborals i d’RSC 
de les empreses perquè totes elles les puguin implantar en les respectives entitats.82 També 
en la campanya es recomana optar a la certificació com “empresa amiga de la bicicleta” 
que ofereixen distintes entitats, alguna d’elles reconeguda a nivell europeu, com el “Cycling-
friendly employer” que emet la European Cyclist Federation. 

Paral·lelament a l’impuls de la bicicleta cal tenir en compte que l’ús dels carrils de bici es 
comparteix amb els vehicles de mobilitat personal (VMP) que s’estan consolidant com una 
de les formes prioritàries per als desplaçaments en les ciutats de nombroses persones tre-
balladores. Per a elles, convé destacar la regulació fixada en el Reial decret 970/2020, de 
10 de novembre, en vigor des del gener del 2021,83 on s’estableix que són considerats i 
definits com a vehicles i, per tant, passen a tenir prohibida la circulació per les voreres o les 
zones de vianants, alhora que es fixen els requisits tècnics i les condicions d’ús que han de 

 
80 Estratègia estatal per la bicicleta 2020-2025. Cal tenir present que atès el repartiment competencial en 
aquesta matèria, les diferents opcions que s’inclouen en l’Estratègia requereixen la participació i col·laboració 
de diferents nivells de l’Administració pública. Per aquest motiu, l’Estratègia involucra diferents actors com: 
els diferents ministeris, les comunitats autònomes i les entitats locals, a més d’associacions del sector empre-
sarials i de la societat civil.   
81 En l’àrea 5 de l’Estratègia Estatal per la bicicleta hi ha un bloc d'acció específic, l'11, anomenat “En bici al 
treball”, que té per objecte potenciar la bicicleta com a mitjà de transport per als desplaçaments quotidians al 
centre de treball. 
82 Entre les recomanacions s’inclou la inclusió de la bicicleta en els plans de transport sostenible al treball, 
avançar en aspectes com la flexibilitat horària, promoure ajudes o reconeixement a les persones treballadores 
que substitueixin el cotxe per la bicicleta, el llançament de campanyes de de comunicació interna i les bones 
pràctiques en referència a la selecció de proveïdors, entre d’altres.  
83 Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació, 
aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, i el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial 
decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit (BOE núm. 297, 
d’11.11.2020). 

https://esmovilidad.mitma.es/estrategia-estatal-por-la-bicicleta/porque-ir-en-bici-trabajar-no-cuesta-trabajo
http://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/estrategias/recursos/202106_Estrategia_Estatal_Bicicleta.pdf#page=72
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13969-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13969-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-A-2020-13969-C.pdf
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complir. Tot i que cada vegada són més populars els VMP, entre els quals destaca el patinet 
elèctric, el seu ús per a la mobilitat ocupacional es restringeix a les ciutats ja que tenen 
prohibit circular per travessies, vies interurbanes i autopistes i autovies que transcorrin dins 
dels municipis, així com també dins dels túnels urbans. També cal tenir present que, a més 
de l’esmentada normativa de la DGT, cada població pot tenir normes de seguretat viària 
addicionals, regulades en les ordenances municipals, sobretot relacionades amb el límit de 
velocitat i la regulació en determinades àrees urbanes. 

D’altra banda, en compliment del mandat esmentat en l’Estratègia de transició justa del 
2019, el Consell de ministres del 30 d’abril de 2021 aprovà l’Estratègia Espanyola de Mo-
bilitat Sostenible (EEMS).84 En ella es destaca que la mobilitat sostenible implica garantir 

que els sistemes de transport responguin a les necessitats econòmiques, socials i ambien-
tals, reduint al mínim les repercussions negatives. Pel que fa a la mobilitat ocupacional en 
el text es posa de manifest que entre els principals impactes de les activitats de transport 
es troba la congestió, principalment en entorns urbans i metropolitans i en l’accés als polí-
gons industrials i a les empreses, els riscos sobre la salut humana i, en darrer terme, els 
accidents i riscos laborals, diferenciant entre els causats in itinere o en missió. 

Respecte a aquest darrer impacte, l’EEMS determina que un dels objectius de la mobilitat 
sostenible ha de ser millorar de manera integra la seguretat en tots els medis de transport i 
la seguretat vial, reduint els riscos d’accidents, tant els lligats a la ciutadania en general com 
els accidents laborals, i augmentar la protecció de les persones. En les directrius generals, 
que desenvoluparan les diferents administracions implicades, afegeix que cal avaluar con-
tínuament els riscos existents en tots els medis de transport, alhora que cal incentivar 
aquells més sostenibles, en especial els col·lectius i no motoritzats, i racionalitzar el nombre 
de desplaçaments motoritzats amb mesures dissuasives (peatges, actuacions sobre apar-
caments, accessos reservats, etc.), fer ús de la flexibilitat laboral i del teletreball i generalit-
zar les noves tecnologies per a la tramitació administrativa i la teleassistència, etc. 

En el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) destaca la mesura 2.1 
relativa a les zones de baixes emissions (ZBE) i les mesures de canvi modal dins del sector 
de transport.85 En ella es fixa com objectiu “la reducció del consum d’energia final i les 
emissions de diòxid de carboni actuant sobre la mobilitat urbana i metropolitana mitjançant 
canvis importants en el repartiment modal, amb una participació més gran dels modes més 
eficients, en detriment de l’ús del vehicle privat amb baixa ocupació, fomentant l’ús compar-
tit, així com l’ús de modes no consumidors d’energia, com el caminar i la bicicleta.”. 

 
84 Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible (EEMS). 
85 Resolució de 25 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Política Energètica i Mines i de 
l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, pel qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 de març de 
2021, pel qual s’adopta la versió final del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030 (BOE núm. 77, 
de 31.03.2021). El Pla en la seva Dimensió d’eficiència energètica presenta 17 mesures, de les quals 10 s’han 
dissenyat sota un enfocament sectorial, amb l’objectiu de complir amb l’obligació d’estalvi que es deriva de 
l’article 7 de la Directiva d’eficiència energètica (Directives 2012/27/UE y 2018/2002/UE). En l’art. 7 de la 
Directiva s’estableix l’obligació d’acreditar estalvis d’energia final acumulats fins a 2020 i 2030, comptabilitzats 
aquests darrers des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2030, d’acord amb el mateix esquema 
acumulatiu aplicat en el primer període d’aplicació de la Directiva, des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de 
desembre de 2020. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/290409_eems_definitiva_tcm30-184109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5106.pdf
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Pel que fa als canvis necessaris per impulsar el repartiment modal preveu actuacions a 
través de dos fronts: 

1. Implantació i desenvolupament de PMUS amb mesures com: la generalització a partir 
de 2023 en totes les ciutats de més de 50.000 habitants d’Espanya de la delimitació de 
zones centrals amb accés restringit als vehicles més emissors i contaminants (mesura 
que també estava recollida en l’Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Ener-
gètica), la promoció de la regulació de l’ocupació del sòl  públic amb criteris de mobilitat 
sostenible, les restriccions de trànsit quan hi hagi alta contaminació i l’impuls del vehicles 
compartit, la regulació de l’aparcament, la promoció de l’ús de la bicicleta i la promoció 
del transport públic, entre d’altres. 

2. Implantació i desenvolupament dels PTT amb mesures tals com impulsar els serveis de 
mobilitat compartida en les empreses, promoció de la bicicleta i del transport públic, 
teletreball, etc. 

Val a dir que el propi Pla preveu que les actuacions incloses en el PMUS es realitzin  amb 
el pressupost públic de les administracions competents i en el cas de les actuacions dels 
PTT, s’estima un suport públic del 50% de la inversió, que suposa 132,5 M€. 

En aquest context, el maig de 2021 s’aprova la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició 
energètica.86 L’art. 14.3 recull la previsió del PNIEC relativa als PMUS i regula que ”els 
municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars han d’adoptar abans de 2023 
PMUS sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions 
derivades de la mobilitat”. Per contra, la proposta relativa a la modificació de la Llei 2/2011 
d’economia sostenible sobre l’obligatorietat d’elaboració dels PPT no s’inclou. 

Entre les mesures que han d’incloure els PMUS s’especifiquen les destinades a “fomentar 
el repartiment de mercaderies i la mobilitat al treball sostenible” (art. 14.3.g), si bé també 
s’enumeren altres d’interès per a la mobilitat ocupacional com les ZBE, el facilitar la mobilitat 
activa, la millora i l’ús de la xarxa de transport públic i l’impuls de la mobilitat elèctrica com-
partida, entre d’altres.87 Val a dir que aquestes mesures també han de ser aplicables als 
municipis de més de 20.000 habitants, quan superin els valors límit de contaminants, 
d’acord amb la regulació del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de 
la qualitat de l’aire. 

Posteriorment, el desembre de 2021 el Consell de ministres aprova, a proposta del Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), es.movilidad, l’Estratègia de Mobilitat 

 
86 Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica. (BOE núm. 121, de 21.05.2021) 
87 Les mesures que cal incloure en els PMUS són: a) L’establiment de zones de baixes emissions abans de 
2023. b) Mesures per facilitar els desplaçaments a peu, amb bicicleta o altres mitjans de transport actiu, que 
els associïn amb hàbits de vida saludables, així com corredors verds intraurbans que connectin els espais 
verds amb les grans àrees verdes periurbanes. c) Mesures per a la millora i l’ús de la xarxa de transport públic, 
incloent-hi mesures d’integració multimodal. d) Mesures per a l’electrificació de la xarxa de transport públic i 
altres combustibles sense emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com el biometà. e) Mesures per fo-
mentar l’ús de mitjans de transport elèctrics privats, incloent-hi punts de recàrrega. f) Mesures d’impuls de la 
mobilitat elèctrica compartida. g) Mesures destinades a fomentar el repartiment de mercaderies i la mobilitat 
al treball sostenibles. h) L’establiment de criteris específics per millorar la qualitat de l’aire al voltant de centres 
escolars, sanitaris o altres d’especial sensibilitat, quan sigui necessari de conformitat amb la normativa en 
matèria de qualitat de l’aire. i) Integrar els plans específics d’electrificació d’última milla amb les zones de 
baixes emissions municipals. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447-C.pdf
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Segura, Sostenible i Connectada 2030 (EMSSC), amb la voluntat de que sigui la guia per 
a les actuacions futures en matèria de mobilitat i per a les infraestructures i els transports 
dels propers 10 anys.88 

L’EMSSC s’estructura en vuit eixos, que es desenvolupen mitjançant línies d’actuació i me-
sures concretes.89 Si bé no hi ha cap eix específic per a la mobilitat ocupacional com a tal, 
no es pot obviar que alguns d’ells tenen referències que podrien relacionar-se amb ella i 
que cal tenir en compte: 

▪ L’eix 1 pretén oferir arreu, solucions de mobilitat alternatives al vehicle privat i integrar 
les polítiques de desenvolupament urbà i de mobilitat, promovent desenvolupaments 
urbanístics basats en criteris de proximitat i autonomia de la ciutadania. Entre les mesu-
res proposades per a l’enfortiment d’alternatives al cotxe privat en la mobilitat urbana i 
metropolitana convé destacar, pel seu impacte en la mobilitat ocupacional, les següents: 
l’impuls als plans d’empresa de mobilitat sostenible al treball, la intermodalitat i multimo-
dalitat en entorns urbans (micromobilitat), el foment de la mobilitat a peu, la implantació 
de l’estratègia estatal per la bicicleta, l’impuls a la mobilitat compartida i les solucions 
d’accés a les grans ciutats. 

▪ En l’eix 4 es fixen dos objectius rellevants per a la mobilitat ocupacional: incrementar 
l’eficàcia i eficiència del sistema de transport, promovent la comoditat i la intermodalitat 
i contribuir a la descarbonització a llarg termini de l’economia mitjançant la progressiva 
electrificació del transport, de tal forma que entre les mesures es contempla l’impuls de 
la infraestructura per a la recàrrega del vehicle elèctric. 

▪ En l’eix 8 té com un dels seus objectius l’establir una política específica de sensibilització 
i conscienciació sobre la mobilitat sostenible i segura. 

També en referència a la seguretat cal destacar que en el Consell de Ministres del dia 25 
de gener aprova, a proposta del MITMA, l’actualització de la normativa sobre gestió de la 
seguretat de les infraestructures viàries en la xarxa de carreteres de l’Estat mitjançant 
el Reial decret 61/2022, de 25 de gener.90 Entre les principals novetats que es proposen al 
text destaca l’ampliació de l’àmbit d’aplicació de la norma, la modificació de procediments 
de gestió de la seguretat en les infraestructures viàries o el reforç de la consideració d’usu-
aris vulnerables de la via pública en aquests procediments. Aquesta normativa s’emmarca 
dins de l’objectiu de seguretat viària orientada a patir zero accidents en carretera. 

 
88 Aquesta Estratègia ha estat aprovada pel Consell de Ministres el 10 de desembre de 2021. Per a més 
informació consulteu es.movilidad. Va començar amb la forma d’ "Document per al Debat" que fou la base 
d’un procés de participació pública. El “Diàleg obert de Mobilitat”, que va tenir lloc el darrer trimestre de 2020, 
amb l’objectiu d’establir un marc de debat  amb la societat, la reflexió i la posada en comú d’idees sobre la 
mobilitat a Espanya. 
89 Eix 1, Mobilitat per a tothom; Eix 2, Noves polítiques inversores; Eix 3, Mobilitat segura; Eix 4, Mobilitat de 
baixes emissions; Eix 5, Mobilitat intel·ligent; Eix 6, Cadenes logístiques intermodals intel·ligents; Eix 7, Con-
nectant Europa i connectats al mon i Eix 8, Aspectes socials i laborals 
90 Reial decreto 61/2022, de 25 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 345/2011, d’11 de març, sobre 
gestió de la seguretat de les infraestructures viàries en la Xarxa de Carreteres de l’Estat (BOE núm. 11827, 
de 29.01.22). Així es transposa a l’ordenament jurídic la Directiva (UE) 2019/1936 del Parlament Europeu i 
del Consell de 23 d’octubre de 2019 per la qual es modifica la directiva 2008/96/CE sobre gestió de la segu-
retat de les infraestructures viàries. Aquesta darrera Directiva havia estat transposada mitjançant el Reial 
decret 345/2011, d’11 de març. 

https://esmovilidad.mitma.es/ejes-estrategicos
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1425.pdf
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Finalment, cal esmentar que en l’actualitat es troba en tramitació el Projecte de llei de 
mobilitat sostenible i finançament del transport.91 El Consell de Ministres del dia 12 de 
desembre de 2022 ha aprovat aquest Projecte de llei amb la voluntat que sigui tramés a les 
Corts per a la seva tramitació parlamentària per la via d’urgència. L’objectiu previst és que 
pugui entrar en vigor l’any 2023 i donar compliment als compromisos fixats en el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 

La norma materialitza una estratègia, sustentada per quatre pilars, per consagrar per pri-
mera vegada la mobilitat com un dret per a tota la ciutadania, entesa com una mobilitat més 
sostenible, respectuosa amb el medi ambient i la salut de les persones, i vertebrada entorn 
el transport públic. La seva voluntat és establir, dins de l’àmbit urbà, una jerarquia de medis 
de mobilitat, fomentar la mobilitat activa i les polítiques inclusives per a les persones amb 
diversitat funcional, a més d’incloure la perspectiva de gènere i no discriminació i un pla 
d’impuls de la bicicleta.  

Alhora es persegueix assolir un repte mediambiental basat en la descarbonització i la millora 
de la qualitat de l’aire, així com també es fixa un repte digital per tal de fomentar les soluci-
ons innovadores i digitals en el transport i poder donar millors serveis a la ciutadania i a les 
empreses. Per aconseguir aquests objectius la norma crea el Sistema nacional de mobilitat 
sostenible que facilitarà la coordinació de les diferents administracions afectades mitjançant 
l’ús de diversos instruments. 92 

Pel que fa a la mobilitat ocupacional, convé esmentar que la norma introdueix l’obligació, 
en un termini màxim de 18 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, perquè les entitats 
del sector públic i les empreses de més de 500 persones treballadores o 250 persones per 
torn disposin de Plans de Transport sostenible del Treball (PTT), com a eina imprescindible 
per avançar en la mobilitat sostenible en els trajectes d’anada i tornada de la feina (art. 26). 
Aquests plans seran objecte de la negociació col·lectiva. 

Alhora la norma detalla el contingut d’aquests plans i fixa que inclouran “solucions de mo-
bilitat sostenibles que contemplin l’impuls de la mobilitat activa, el transport col·lectiu, la 
mobilitat elèctrica, i la mobilitat compartida o col·laborativa entre altres [...]. Alhora, i en la 
mesura del possible, s’inclouran mesures relatives a la seguretat i la prevenció d’accidents 
en els desplaçaments al centre de treball.” 

A més, es disposa que per aquells centres de treball de més de 1.000 persones treballado-
res situats en municipis o àrees metropolitanes de més de 500.000 habitants, les entitats 

 
91L’Avantprojecte de llei de mobilitat sostenible i finançament del transport va ser presentat el dia 1 de 
març de 2022 al Consell de ministres per a la seva presa en consideració en primera lectura i així iniciar el 
tràmit d’audiència i informació pública  El tràmit de consultes i audiència pública previst era fins el 13 d’abril ja 
que la voluntat del MITMA era elevar de nou el text al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva 
(2a volta) abans de la fi de 2022 per tal d’assolir l’objectiu compromès amb la Comissió Europea és que la llei 
resti aprovada abans de finalitzar 2023. 
92  Alhora el text preveu altres reformes com garantir la contribució de l’Estat en els sosteniment urbà col·lectiu 
i la concreció de més exigències en la planificació dels transports i la mobilitat. Amb aquesta idea es preveu 
l’elaboració d’un Instrument de Planificació estratègica estatal de mobilitat (IPEEM) i per als municipis d’entre 
20.000 i 50.000 habitants s’estableixen els Plans de mobilitat urbana sostenible simplificats. Per a més infor-
mació veieu Presentació de la llei de mobilitat publicada per la Moncloa i la nota de premsa del 13 de desembre 
de 2022 publicada pel MITMA.  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2022/refc20221213.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anteproyecto-de-ley-de-movilidad-sostenible
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/131222_Presentacion_Ley_Movilidad_Sostenible.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-13122022-1451
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públiques i empreses hauran d’incloure mesures que permetin reduir la mobilitat de les per-
sones treballadores en les hores punta i promoure l’ús de medis de transport de baixes o 
nul·les emissions. 

Tanmateix l’Avantprojecte de llei fixa l’atenció en els grans centres d’activitat i emplaça al 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) i al Ministeri de Treball i Eco-
nomia Social (MTES) a definir els criteris per identificar aquells que hagin de disposar de 
plans de mobilitat (art. 25).93 Una vegada publicats els esmentats criteris els grans centres 
d’activitat disposaran de 18 mesos per aprovar el corresponent Pla de mobilitat sostenible, 
que haurà de revisar-se, al menys, cada cinc anys i designar un gestor de mobilitat del 
centro de activitat. 

1.3. Estratègies de Catalunya 

A Catalunya el referent normatiu en matèria de mobilitat és la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
de la mobilitat,94 que en el seu article 1 defineix que el seu objecte és establir els principis 
i els objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del 
transport de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat. 

Els objectius regulats a la norma són nombrosos ja que proposa: 1.integrar les polítiques 
de creixement urbà i econòmic amb les de mobilitat de tal forma que es garanteixi plena-
ment l’accessibilitat als centres de treball, a les residències i a altres punts d’interès, donar 
prioritat al transport públic i als sistemes eficients de transport de baix impacte (desplaça-
ments a peu o amb bicicleta), 2. potenciar la intermodalitat, 3. ajustar els sistemes de trans-
port a la demanda en zones de baixa densitat de població, 4. afavorir els sistemes de trans-
port a la demanda dels polígons industrials, 5.disminuir la congestió de les zones urbanes, 
6. fer propostes innovadores per afavorir un ús més racional del vehicle privat (com el cotxe 
multiusuari o el cotxe compartit), 7. augmentar la seguretat viària, 8. reduir la congestió, la 
contaminació i l’accidentalitat i 9. promoure la construcció d’aparcaments dissuasius per 
automòbils, motocicletes i bicicles  en les estacions de trens i autobusos i en les seves 
parades principals per afavorir l’intercanvi modal. 

Per tant, sense perdre de vista el caràcter generalista de la norma, cal fer atenció a que 
algunes propostes tenen força relació amb la mobilitat ocupacional. A més, és important 
assenyalar que fixa un termini perquè s’elaborin els plans de mobilitat específics per als 
polígons industrials i les zones d’activitats econòmiques (ZAE) que compleixin determina-
des condicions. Aquestes condicions estan relacionades amb la superfície i/o el nombre 
d’empreses i persones treballadores afectades, les xifres de les quals es determinaran re-
glamentàriament (Disp. Add. 3a). També crea la figura del gestor de mobilitat i estableix el 
règim d’implantació i el finançament a càrrec de les empreses que hi operen. En darrer 

 
93 Per a la fixació dels criteris de quins grans centres d’activitat hauran d’elaborar un pla de mobilitat es tindran 
en compte, al menys la superfície del centre d’activitat, el nombre d’empreses i persones treballadores afec-
tades per torn de treball i la mobilitat en dies i hores punta i dates determinades. Val a dir que a Catalunya el 
Decret  344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, sí que 
fixa en l’art. 3.4 els trets distintius dels Centres Generadors de Mobilitat (CGM), tal com es desenvolupa en el 
darrer apartat d’aquest Capítol.  
94 Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat (DOCG núm. 3913, de 27.06.2003). La norma va entrar en vigor 
el 27 de juliol de 2003.  

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2003/06/13/9
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terme destacar que fixa que els PMUS han d’incloure un pla d’accés als sectors industrials 
de llur àmbit territorial. 

El desplegament de la Llei de mobilitat mitjançant diferents normes derivades dona lloc a 
les directrius nacionals de mobilitat, els plans directors de mobilitat (PDM), els plans espe-
cífics (PEM) i els PMUS (PMUS) que són els instruments de planificació definits en el propi 
text normatiu.95 

Així, el 2006 s’aproven les Directrius nacionals de mobilitat96 com a marc orientador per 
aplicar els objectius de mobilitat sostenible previstos a la Llei mitjançant orientacions, ob-
jectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. Aquestes directrius que 
s’apliquen a tota Catalunya tenen caràcter de pla territorial sectorial i segons s’especifica al 
propi text s’han de revisar, com a mínim, cada sis anys per tal d’incorporar els canvis que 
es produeixin a l’entorn de la mobilitat. 

El mateix any, s’aprova el Decret 344/2006, de 19 de setembre,97 de regulació dels es-
tudis d’avaluació de la mobilitat generada. En ell es determinen els instruments i projec-
tes que han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, així com les direc-
trius per a l’elaboració d’aquests, el seu contingut i el procediment per a la seva tramitació 
i, en darrer terme, es concreten les obligacions de finançament de les persones promotores 
de les actuacions generadores de la nova mobilitat. Val a dir que l’enumeració dels projectes 
que han d’incorporar els estudis d’avaluació, que inclou la catalogació dels projectes singu-
lars, serà rellevant atès que, com es desenvoluparà en el punt sobre la gestió de la mobilitat 
a Catalunya, diverses normes recorren a ella per regular l’obligatorietat de l’elaboració dels 
plans de mobilitat dels polígons o centres generadors de mobilitat (CGM) i els plans de 
desplaçaments d’empresa (PDE). 

Posteriorment, el 2010 s’aprova l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Ca-
talunya: 2026 cat98 on la mobilitat constitueix el tema central del seu Eix 3. Catalunya es 
mou amb intel·ligència. En ell es posa de manifest que, tot i l’avenç que s’ha produït a partir 
de Llei de mobilitat i les normes derivades, cal fer un salt en matèria de mobilitat per frenar 
l’augment exponencial del l’ús del vehicle privat i la seva preponderància en la mobilitat 
catalana. Per aquest fi, proposa que el 2026 la mobilitat a Catalunya hagi interioritzat de 
manera estructural cinc aspectes claus: la disminució de la distància mitjana dels despla-
çaments (molt vinculada a la planificació territorial), la disminució del transport no sostenible 
en la mobilitat de persones i mercaderies, la millora de l’eficiència de cada mitjà de trans-
port, l’electrificació del transport (ferrocarril, tramvia i vehicles elèctrics) i el funcionament 
eficient de les anomenades autopistes del mar. Per avançar en aquesta direcció, les princi-
pals estratègies plantejades són la planificació territorial, la construcció i gestió de les infra-
estructures de transport i la gestió dels serveis de transport. 

 
95 Aquests instruments seran objecte d’un breu anàlisi en l’apartat sobre La gestió de la mobilitat intel·ligent i 
sostenible a Catalunya d’aquest mateix Capítol.  
96 Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius nacionals de mobilitat. (DOGC núm. 4734 
de 05.10.2006).   
97 Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
98 Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya: 2026 cat, aprovada per l’Acord de Govern 
GOV/127/2010, de 31 d’agost.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4734/525851.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/estrategia_per_al_desenvolupament_sostenible_de_catalunya/archivos/estrategia_per_al_desenvolupament_sostenible_de_catalunya_2010.pdf
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Entre els reptes prioritaris que fixa el document relatius a la mobilitat ocupacional destaquen 
els següents: augmentar significativament la quota modal de mobilitat sostenible en dia fei-
ner (del 64% en els desplaçaments per treball i del 71% en la resta); promoure la reducció 
de les necessitats de mobilitat quotidiana que comportaria una reducció de les emissions 
atmosfèriques; facilitar l’accés amb modes de transport sostenible als sectors d’activitat 
econòmica allunyats de les trames urbanes, reduir al màxim els accidents de trànsit a Ca-
talunya i reduir les necessitats de mobilitat laboral implantant formules com el teletreball. 

Altrament esmentar que diverses normes que regulen temes mediambientals a Catalunya 
també fan referència a aspectes relacionats amb la mobilitat i a alguns dels objectius es-
mentats fins ara. Tal és el cas de Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a 
les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric (PMQA)99 aprovat el 2014. En-
tre els objectius enumerats en ell es constaten temes de mobilitat com el potenciar, incen-
tivar i impulsar el transport públic, urbà i interurbà; afavorir l’intercanvi modal, la diversifica-
ció energètica i l’ús racional del vehicle privat; i l’ambientalització del parc de vehicles. 

I també en la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic100 es regulen un conjunt de 
mesures orientades a la racionalització de la demanda de mobilitat i transport privat tant de 
mercaderies com de persones i a facilitar la integració i la intermodalitat dels diversos mo-
des de transport, potenciant els modes amb una menor intensitat en l'ús de combustibles 
fòssils. També preveu atorgar ajuts, bonificacions o beneficis fiscals a les empreses amb 
més de 250 persones treballadores que elaborin actuacions i projectes de naturalesa am-
biental, energètica o d’innovació per a una transició cap a una economia amb menys emis-
sions de carboni. 

Com a l’Estat Espanyol també el 2019, el Govern català aprova l'Estratègia Catalana de 
la Bicicleta 2025, un full de ruta que, sota el lema Fes-li lloc a la bici, recull una vuitantena 
d’accions perquè aquest mitjà de transport contribueixi a una societat més sostenible i sa-
ludable. El document desenvolupa tres eixos temàtics o pilars: promocionar una mobilitat 
quotidiana en bicicleta, tant en els entorns urbans com metropolitans, en complementarietat 
amb el transport públic per a les distàncies més llargues; impulsar aquest mitjà com a ele-
ment turístic, d’oci i esportiu, de forma segura tenint en compte el seu alt potencial econòmic 
i, finalment, millorar la promoció, seguiment i Governança de la bicicleta. 

Pel que fa a les estratègies i iniciatives públiques més recents sobre mobilitat a Catalunya, 
cal fer referència al Pacte nacional per a la mobilitat sostenible i segura 2021-2030 
(PNMSS),101 que té com a finalitat definir l'estratègia de les polítiques de seguretat viària i 

 
99 Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat 
de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. DOGC núm. 6714, de 26.09.2014. L’àmbit 
d’aplicació d’aquest Pla d’actuació està constituït pels 40 municipis declarats zones de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric pel Decret 226/2006, de 23 de maig, i per l’Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol. 
Moltes de les mesures d’aquest Pla estan també recollides en altres Plans com el Pla director de mobilitat de 
la Regió Metropolitana de Barcelona; plans de mobilitat urbana de caràcter local i el Pla de l'energia i canvi 
climàtic de Catalunya 2012-2020.  
100 Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic. DOGC núm. 7426, de 03.08.2017. Dictamen del CTESC 20/2015. 
101 Acord GOV/3/2021, de 19 de gener, pel qual s'aprova el Pacte nacional per a una mobilitat segura i sostenible 2021-
2030 (PNMSS). DOGC núm. 8322, de 21.01.2021. Vegeu: PNMSS. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=671055
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=671055
http://icaen.gencat.cat/web/.content/30_Plans_programes/31_PlaEnergiaCanviClimatic_PECAC/arxius/20121001_pecac.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/30_Plans_programes/31_PlaEnergiaCanviClimatic_PECAC/arxius/20121001_pecac.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7426/1647611.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1832159&type=01
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1832159&type=01
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/pacte-nacional/d-pacte-resum-executiu.pdf
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mobilitat sostenible que s'ha de seguir el període 2021-2030, les accions del qual es con-
cretaran en els successius plans de seguretat viària, i transversalment en altres documents 
de planificació en l'àmbit de la mobilitat segura i sostenible. 

Els objectius del PNMSS són: 

▪ Aconseguir l'objectiu final de reduir en un 50% les víctimes mortals i els ferits greus al 
2030 per aconseguir arribar a la Visió Zero (0 víctimes mortals) al 2050. 

▪ Accelerar el canvi cap a modes de transport més nets, eficients energèticament, i pro-
moure la mobilitat activa, així com l'ús del transport públic per aconseguir la sostenibili-
tat. 

▪ Incloure la seguretat viària i els sistemes segurs en els dissenys dels carrers, de les 
carreteres, en la planificació del sistema de transport i la governança, especialment pel 
que fa als col·lectius vulnerables. 

▪ Fomentar i incentivar el desenvolupament de les tecnologies existents, futures i en in-
novacions a la seguretat viària, en prevenció de les necessitats dels més vulnerables i 
amb una inversió més gran en seguretat viària. 

▪ Mantenir l'enfocament en la gestió de la velocitat, promovent una velocitat màxima de 
30 km/h en zones on les persones usuàries vulnerables de la xarxa viària i els vehicles 
conviuen de forma habitual en un mateix espai. Cal assenyalar que una reducció de la 
velocitat té un efecte beneficiós en la contaminació acústica i és vital per reduir víctimes. 

▪ Reforçar i ampliar les estratègies i els plans de seguretat viària que s'han elaborat durant 
els darrers anys. - Promoure i garantir la coordinació de totes les administracions públi-
ques catalanes i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels 
agents econòmics. 

El PNMSS 2021-2030 es desplega en els sis eixos estratègics següents: Eix 1. Repensar 
l’espai públic cap a una mobilitat més segura i sostenible; Eix 2. Adaptar les polítiques de 
seguretat viària a les noves característiques de l’accidentalitat; Eix 3. Crear una estratègia 
sensibilitzadora i educativa per involucrar tota la societat; Eix 4. Desenvolupar un espai de 
cooperació estratègica entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent; Eix 5. 
Establir els objectius estratègics per a les infraestructures respecte als nous sistemes de 
mobilitat i Eix 6. Desplegar l’estructura necessària per a la gestió del canvi. 

El primer pla amb accions concretes que desenvolupa els objectius i línies estratègiques 
del PNMSS 2021-2030 és el Pla de seguretat viària (PSV) 2021-2023.102 Els objectius 

 
102 Pla de seguretat viària 2021-2023. A més de desplegar els objectius i eixos estratègics del Pacte nacional 
per a la mobilitat segura i sostenible (PNMSS) 2021-2030 en favor d’una mobilitat segura, sostenible, auto-
matitzada i connectada, el Pla es basa en el Marc de la política europea en matèria de seguretat viària per al 
2021-2030 de la Comissió Europea (19.06.2019) que defensa la idea de refermar la fita a llarg termini d’avan-
çar cap a l’objectiu de la VisióZero (cap víctima mortal ni ferida greu amb seqüeles de per vida) en l’horitzó 
2050. Alhora, també segueix les directrius de la Resolució A/RES/74/299: millora de la seguretat vial en el 
món, aprovada per l’Assemblea General de NU el 31 d’agost de 2020, que proclamava el període 2021-2030 
com a Segon Decenni d’Acció per a la Seguretat Viària amb l’objectiu de reduir les víctimes mortals de trànsit 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/PSV-2021-2023-cat.pdf
https://stopaccidentes.org/uploads/publicaciones/COMISON_EUROPEA_2021-2030.pdf
https://stopaccidentes.org/uploads/publicaciones/COMISON_EUROPEA_2021-2030.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/74/299
https://undocs.org/es/A/RES/74/299
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primordials del PSV són la reducció del 15% de les víctimes mortals l'any 2023 respecte al 
2021, amb l’horitzó de Zero víctimes mortals al 2050, implantar una mobilitat més segura i 
al mateix temps sostenible, saludable, connectada i automatitzada. 

L’orientació del PSV vers la seguretat viària del conjunt de la societat, no obvia el seu im-
pacte en la mobilitat ocupacional, ja que cal tenir present que gran part dels sinistres viaris 
tenen lloc en els dies feiners, molts d’ells com a conseqüència de la mobilitat obligada per 
motius laborals.103 Pel que fa a l’accidentabilitat laboral el PSV proposa, entre d’altres actu-
acions, establir procediments d’intercanvi d’informació sobre accidents laborals de trànsit i 
elaborar un estudi sobre ells en relació als accidents laborals. També es planteja analitzar 
els canvis en la mobilitat amb la implantació del teletreball i els seus efectes en l’accidenta-
bilitat. 

Altres de les línies d’actuació fixades en aquest Pla relacionades amb la mobilitat ocupaci-
onal  són: potenciar el transport públic a demanda flexibilitzant horaris i freqüències, sobre-
tot per facilitar el trasllat als centres de treball i als polígons industrials, fomentar els PDE i 
l’ús de modes de transport sostenibles en la mobilitat laboral, promoure l’ús del transport 
públic respecte al transport privat, augmentar els punts d’aparcament d’enllaç (park&ride) i 
d’estacionament de vehicles privats en punts estratègics al voltant de les ciutats, potenciar 
el vehicle elèctric i fer difusió dels serveis de mobilitat compartida mitjançant els plans de 
mobilitat i els PDE. Respecte als PDE sosté que cal continuar el seu desenvolupament ja 
que en ells s’optimitza la mobilitat de les persones que treballen a l’empresa o s’hi relacio-
nen, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzant l'ús del 
cotxe. A més, proposa promocionar la mobilitat en bicicleta i l’ús de carrils del bici segurs, 
alhora que entén que cal promoure modes de convivència entre ciclistes, conductors/res 
d’automòbils, motocicletes, vehicles de mobilitat personal i vianants. 

Finalment, cal esmentar que el 18 de març de 2022 s’ha subscrit l’Acord per a la millora 
de la qualitat de l’aire a Catalunya per part del Govern, alcaldes i alcaldesses de municipis 
de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, gestors d’infraestruc-
tures i els principals agents socials i econòmics de tot Catalunya. En ell es detallen diversos 
compromisos i un full de ruta per a la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya que a la 
pràctica es treballaran en el marc de set àmbits d’acció. 

Quant a les mesures destaca la potenciació dels modes de mobilitat saludable (com ara 
completar xarxa pedalable, impulsar la intermodalitat bici-transport públic, plantejar vies de 
suport econòmic per mobilitat activa, etc.), la potenciació del transport públic col·lectiu com 
a medi prioritari especialment pel que fa a la mobilitat obligada (com ara incrementar l’oferta 
de transport públic col·lectiu a nivell urbà i interurbà perquè sigui competitiu especialment 
en els desplaçaments per motius laborals, completar el desplegament de la Xarxa Es-
prés.cat, la xarxa d’autobusos i iniciar el desplegament de la nova Xarxa BRCAT-Bus ràpid 
trànsit, implantar carrils bus i priorització semafòrica del transport públic, etc.), la racionalit-
zació de l’ús del vehicle privat motoritzat i renovació del parc de vehicles (com ara amb 
convocatòries d’ajuts públics o bonificació que facilitin la renovació de vehicles, la regulació 

 
en un 50%. Vegeu també Acord GOV/99/2022, de 10 de maig, pel qual s'aprova el Programa d'activitats del 
Pla de seguretat viària a Catalunya per al 2022 (DOGC núm. 8666, de 12.05.2022) 
103 Tal com s’assenyala en el propi Pla l’any 2019 es registren 16.100 accidents laborals de trànsit (el 60.5% 
del total registrat), dels quals 3.663 són accidents en jornada i 12.437 accidents in itnere, anant i tornant de la 
feina. A més els accidents laborals de trànsit augmenten per al període 2010-2019 en el 27% els cas dels 
accidents en jornada laboral i el 23,5% els in itinere. 

https://govern.cat/govern/docs/2022/03/18/14/54/fe547fc8-9fe3-48e5-b987-ae322c30cc0d.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2022/03/18/14/54/fe547fc8-9fe3-48e5-b987-ae322c30cc0d.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8666/1906335.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8666/1906335.pdf
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de l’aparcament, de forma prioritària a l’entorn de les estacions de ferrocarril i nodes de 
transport públic, així com als polígons industrials i zones d’activitat econòmica que afavo-
reixi l’intercanvi modal, etc.).104 

1.4.  Estratègies municipals 

També els ajuntaments han promogut diverses mesures per fomentar la mobilitat intel·ligent 
i sostenible, ja estiguin orientades a l’impuls de la mobilitat activa o per assolir una millora 
de la qualitat de l’aire amb les ZBE o amb actuacions específicament dirigides a la mobilitat 
ocupacional intel·ligent i sostenible. A continuació destacarem algunes rellevants per les 
seves propostes i/o per l’abast poblacional al qual es dirigeixen. 

Un bon exemple d’aquestes actuacions es troba en el Pla d'actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire, horitzó 2020 (PAMQA-2020) subscrit per Barcelona i 39 municipis de 
la seva aglomeració.105 Tal com s’explicita al propi Pla d’actuació per a la millora de la qua-
litat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, aprovat el setembre 
de 2014, és el nou instrument per planificar, incentivar i regular actuacions i comportaments 
per millorar la qualitat de l’aire a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric dels 
esmentats municipis, i que ha de garantir el compliment de les directives europees de qua-
litat de l’aire.106 Entre les actuacions més rellevants cal destacar: 

▪ La millora de les condicions de la mobilitat urbana i la voluntat d’afavorir una mobilitat 
més racional mitjançant el foment del transport públic col·lectiu. Per bonificar els seus 
preus i ajustar-los a les necessitats de les persones usuàries preveu diversos instru-
ments com la T-Mobilitat, l’oferta de títols socials i l’ecovia’t, un certificat que identifica 
els vehicles ECO. 

▪ La creació d’una figura impositiva autonòmica per lluitar contra la contaminació atmos-
fèrica generada pels desplaçaments dels vehicles comercials i privats dins de les zones 
de protecció especials. La voluntat és que el 90% de la seva recaptació reverteixi en el 

 
104 Amb tot la mesura més destacada d’aquest acord fa referència a l’ampliació de les Zones de Baixes Emis-
sions (ZBE) a tots els municipis de més de 20.000 habitants abans d’acabar l’any 2025 (67 en total). Aquesta 
mesura suposa un pas endavant respecte a la normativa estatal. D’acord amb la normativa estatal, els muni-
cipis de més de 50.000 habitants han d’establir ZBE, una obligació que també aplica als municipis de més de 
20.000 habitants on se superen els valors límit de qualitat de l’aire regulats. Per a la seva implementació 
s’obren noves línies d’ajuts per un import total de 6 milions d’euros fins l’any 2025, amb una primera convo-
catòria ja el 2022 de 4,5 milions d’euros. Aquests imports provindran del Fons Climàtic que es nodreix amb la 
meitat dels ingressos obtinguts amb l’import sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.  
Per a les línies d’ajuts previstes vegeu la Resolució ACC/3828/2021, de 22 de desembre, per la qual es con-
voquen els ajuts als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de Zones de Baixes Emissions per 
als anys 2021 i 2022 (DOGC núm. 8573, de 29.12.2021) i la Resolució ACC/1441/2022, de 2 de maig, per la 
qual es convoquen les subvencions als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de zones de 
baixes emissions per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025 (DOGC núm. 8674, de 24.05.2022). 
En relació amb les ZBE també cal tenir present que la secció 5 de la Sala Contenciosa del TSJC en data de 
21 de març de 2022 resolt l’anul·lació de l’ordenança municipal de l’Ajuntament de Barcelona relativa a la 
restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona, aprovada en el ple del consell 
municipal del 20 de desembre de 2019 i que va entrar en vigor el gener de 2020.  
105 Aquest Pla pren el relleu de l’anterior Pla de millora (2007-2010, prorrogat fins al setembre de 2014). 
106 El Pla s’estructura en 8 àmbits subdividits en 14 objectius que contenen 46 actuacions i 5 més a imple-
mentar en cas de declaració d’episodi ambiental de contaminació. Els diferents objectius es concreten en 37 
actuacions als ens locals. D’elles, 3 són obligatòries per als municipis de més de 100.000 habitants, entre les 
quals destaca la creació de zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP). 

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/Aire_net_2a_ed.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/Aire_net_2a_ed.pdf
file://///10.116.5.212/Gabinets/GV00049%20Assessorament%20materies%20SEL/Mobilitat-Ocupacional_MOMIS/Informe-MOMIS/05_InstrumentsIEines_gestio/RESOLUCIÓ%20ACC/3828/2021,%20de%2022%20de%20desembre,%20per%20la%20qual%20es%20convoquen%20els%20ajuts%20als%20ens%20locals%20de
file://///10.116.5.212/Gabinets/GV00049%20Assessorament%20materies%20SEL/Mobilitat-Ocupacional_MOMIS/Informe-MOMIS/05_InstrumentsIEines_gestio/RESOLUCIÓ%20ACC/3828/2021,%20de%2022%20de%20desembre,%20per%20la%20qual%20es%20convoquen%20els%20ajuts%20als%20ens%20locals%20de
file://///10.116.5.212/Gabinets/GV00049%20Assessorament%20materies%20SEL/Mobilitat-Ocupacional_MOMIS/Informe-MOMIS/05_InstrumentsIEines_gestio/RESOLUCIÓ%20ACC/3828/2021,%20de%2022%20de%20desembre,%20per%20la%20qual%20es%20convoquen%20els%20ajuts%20als%20ens%20locals%20de
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8674/1908474.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8674/1908474.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8674/1908474.pdf
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finançament del transport públic d’aquest mateix àmbit i, la resta es destini als PDE, a 
la implantació de sistemes Bicifeina, a garantir línies d’ajut per a la renovació de flotes 
d’ús intensiu com el taxi i els vehicles comercials de distribució prioritzant els vehicles 
elèctrics i amb menor mesura els de baixes emissions. 

▪ La pacificació del trànsit, crear infraestructures sense discontinuïtats per a la mobilitat 
quotidiana segura a peu i en bicicleta, i promocionar l’ús de la bicicleta mitjançant la 
planificació d’una xarxa pedalable urbana connectada amb la xarxa interurbana, apar-
caments segurs de bicicletes, i la generalització dels serveis de bicicleta a la feina com 
a mesura de retribució flexible per a totes les persones treballadores. 

Pel que fa a l’ús de la bicicleta també l’Ajuntament de Barcelona que va posar marxa la 
Mesura de Govern de l’Estratègia de la Bicicleta per Barcelona 2015, en una clara aposta 
per impulsar l’ús d'aquest vehicle com una alternativa sostenible, amb grans beneficis am-
bientals, als vehicles privats a motor i una forma de recuperar els carrers com a espais de 
convivència ciutadana. Mitjançant una estratègia a diferents nivells per incrementar el seu 
ús, es compromet a millorar les condicions d’accessibilitat dels usuaris de la bicicleta per tal 
de garantir desplaçaments més segurs i minimitzar el conflicte amb els vianants i el trànsit 
rodat. Entres els objectius previstos en ella hi ha la millora i ampliació de la xarxa de carrils 
bici existents per dotar-los de major connectivitat i el garantir la seguretat de ciclistes i via-
nants, per millorar la convivència i coexistència entre els diferents modes de desplaçament. 

Quant a la mobilitat ocupacional convé destacar el Pacte per la mobilitat laboral a Barce-
lona signat el 5 d’octubre del 2020. Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona 
per aconseguir un model de mobilitat obligada més sostenible i eficient a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana. El Pacte per a una nova mobilitat laboral a Barcelona és un acord amb 
les principals associacions econòmiques (Foment del Treball Nacional i Pimec) i organitza-
cions sindicals (UGT i CCOO) que es basa en el compromís de treballar conjuntament per 
a una mobilitat obligada més eficient, sostenible i segura, tant a la ciutat com a l’àrea me-
tropolitana. Té com a principis bàsics la salut, la qualitat de vida i la conciliació laboral i 
familiar dels treballadors i treballadores, així com la sostenibilitat i la qualitat ambiental de 
l’entorn, la col·laboració publico-privada, la competitivitat, la productivitat i la corresponsa-
bilitat corporativa social i ambiental. A més, s’ha previst la creació d’una taula de coordinació 
i seguiment del Pacte i una oficina municipal de coordinació, assessorament i recursos. 

▪ L’objectiu principal fixat en el pacte és reduir la congestió i les conseqüències que té, 
com la contaminació o la pèrdua de temps, diners i salut, amb mesures vinculades a: 

➢ Els PDE. 

➢ L’impuls i millora de les opcions de teletreball. 

➢ La flexibilització horària per evitar les hores punta del transport públic i la con-
gestió als accessos amb el transport privat. 

➢ L’impuls de la reforma horària i accions en l’àmbit dels usos del temps. 

▪ Altres dels objectius recollits en el Pacte s’orienten a treballar per: 
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➢ Contribuir a la reactivació econòmica i social de la ciutat.  

➢ Ajudar a la recuperació i millora del transport públic com a peça central de la 
mobilitat obligada, millorant-ne la oferta i els serveis per aplanar la corba de de-
manda a les hores punta. 

➢ Fomentar una mobilitat obligada multimodal, compartida i integrada en platafor-
mes tecnològiques de multiserveis sostenibles, públiques i privades, de moure’s 
(MaaS).  

➢ Incentivar els desplaçaments per mobilitat obligada a peu i en bicicleta o altres 
formes de mobilitat activa. 

➢ Contribuir a la conscienciació ciutadana i la corresponsabilitat en l’impacte de la 
mobilitat i la necessitat d’un model de mobilitat laboral i professional sostenible, 
multimodal i eficient. 

També en l’àmbit municipal, l’octubre de 2020 té lloc la signatura del Pacte per a la mobilitat 
sostenible del Maresme fruit de la col·laboració en els darrers anys entre el DTES i el Con-
sell Comarcal del Maresme a través de la seva Mesa de Mobilitat. El Pacte té un horitzó 
temporal de 5 anys, per tant les mesures proposades pel Pacte han de ser realistes per 
estar operatives l’any 2025. Entre els objectius relacionats amb la mobilitat ocupacional 
destacar: la millora de la xarxa local per als desplaçaments interurbans, el foment de la 
connectivitat en bicicleta i a peu i la millora de l’oferta i el temps de viatge en el transport 
públic. 

Finalment, esmentar que l’Associació de municipis per a la mobilitat i el transport urbà 
(AMTU)107 aprova el 16 de desembre de 2021 el Pla d’actuació per al 2022 de l’AMTU, 
marcat pel salt del transport a demanda al transport flexible. Així, els serveis de transport a 
demanda que actualment gestiona l’AMTU iniciaran el pas cap al transport flexible. És a dir, 
es gestionaran a través de la plataforma Flexitransport Catalunya, que permetrà oferir un 
servei més eficaç i adaptat a les necessitats de les persones usuàries. A més, el servei es 
podrà sol·licitar a través d’una aplicació (app), fet aquest que també donarà més facilitats 
als ciutadans. 

 
107 L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una associació de municipis d’àm-
bit nacional català, que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu 
de Catalunya. L’AMTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, 
infraestructures i transport públic.  A més, l’AMTU té la voluntat de representar la veu conjunta de tots els 
municipis catalans i, per tant, està oberta a tots als municipis i entitats municipals que voluntàriament decidei-
xin formar-ne part. L'AMTU té 126 entitats associades: 118 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitzada 
i 7 Consells Comarcals, amb una població representada de 2,4 milions d'habitants i un volum de viatgers 
urbans transportats de prop de 47 milions cada any. L'AMTU forma part de l'Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) de l'àrea de Barcelona. Actualment l'AMTU gestiona, per encàrrec de l’ATM, els títols de transport T16 
i T-verda, fora de l'àmbit de la primera corona tarifària del sistema integrat de transport (STI) de Barcelona, i 
els ajuts per a la millora de les xarxes de transport públic dels municipis del STI de Barcelona. A més, també 
realitza activitats per a la promoció del transport urbà i la mobilitat sostenible, edita la revista MobiliCAT, i 
organitza cada any La Jornada Catalana de la Mobilitat . 

https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/plans/plans_sectorials/mobilitat/20201002_Pacte-Mobilitat-Sostenible-Maresme-Octubre-2020_Definitu.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/plans/plans_sectorials/mobilitat/20201002_Pacte-Mobilitat-Sostenible-Maresme-Octubre-2020_Definitu.pdf
https://www.amtu.cat/index.php/amtu
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1.5. Taula resum de les diferents estratègies relacionades amb la mobilitat ocupa-
cional, intel·ligent i sostenible 

TAULA 6. Quadre resum de les diferents estratègies  

Estratègies  A destacar en relació amb la mobilitat ocupacional 

  

Internacionals i comunitàries   

Transformar el nostre món:  
l'Agenda 2030 per al  
Desenvolupament Sostenible de 
l’ONU de l’any 2015 

Promoció sistemes de transport segurs, assequibles i sostenibles. Reducció de 
l'impacte ambiental negatiu 

Llibre Verd cap a una nova cul-
tura de la mobilitat urbana de la 
UE del 2007 

Millora de la mobilitat en les ciutats, reducció de contaminació, transport urbà in-
tel·ligent, sostenible, accessible i segur. Foment mobilitat activa i del transport pú-
blic (intermodalitat i sistemes intel·ligents per a planificació dels trajectes). 

Pla d'acció europeu per a la  
mobilitat urbana del 2009 

Mesures per assolir mobilitat sostenible. Defensa que les polítiques de mobilitat 
de les empreses poden influir en els hàbits relatius als desplaçaments de les per-
sones treballadores, afavorint la seva atenció vers les opcions de transport soste-
nible. 

Pacte Verd Europeu de l’any 
2019 

Reducció de contaminació derivada de les emissions, la congestió urbana i millora 
del transport públic 

Estratègia de mobilitat sostenible 
i intel·ligent: encaminar el  
transport europeu de cara al futur 
de la UE del 2020 

L’augment i l’ús de combustibles renovables ha d’anar acompanyat de la creació 
d’una xarxa global d’infraestructures de recàrrega i proveïment. Reforça l'augment 
de la quota modal del transport col·lectiu, mobilitat activa i mobilitat automatitzada, 
connectada i multimodal. Pla de mobilitat urbana sostenible amb objectius per re-
duir emissions i arribar a accidentabilitat vial zero de totes les ciutats el 2030. 

Pla director paneuropeu per a la 
promoció de la bicicleta del 2021 

Cerca donar suport als països de la regió paneuropea en els seus esforços per 
promoure el ciclisme, desenvolupar plans directors nacionals, estratègies i posar 
en marxa programes d'inversió. 

Propostes de la Comissió  
Europea per modernitzar el  
sistema de transport del 2021 

Mobilitat multimodal automatitzada i connectada, amb sistemes de gestió intel·li-
gent de trànsit propiciats per la digitalització. Suport a nous serveis sostenibles de 
mobilitat que redueixen la congestió i la contaminació, especialment en les zones 
urbanes. 

Espanya   

Llei de l'economia sostenible de 
l’any 2011 

Parteix d’una visió general per reduir emissions, foment de la mobilitat sostenible i 
del transport públic. Fixa l’elaboració dels plans de transport de les empreses, 
l'impuls dels plans mancomunats i de la figura del coordinador/a de mobilitat per 
empreses amb més de 400 persones treballadores. 

Estratègia espanyola de  
Seguretat Vial 2011-2020 

Prioritza la millora de la seguretat en els desplaçaments relacionats amb el treball. 
Promoció dels plans de mobilitat i seguretat vial de polígons industrials. Fomenta 
la intervenció activa de les empreses (RSE) per reduir accidents in itinere.  

Estratègia de transició justa de 
l’any 2020 

Proposa l’aprovació d’una estratègia de mobilitat, segura, sostenible i connectada 
que garanteixi, tenint en compte el repte climàtic, la mobilitat de tota la ciutadania i 
que inclogui els aspectes socials i laborals del transport i la mobilitat (acció propo-
sada A7).  

Estratègia estatal per la bicicleta 
2020-2025 del 2019 

Objectiu específic de l’àrea 5, la bicicleta com a medi de transport en els despla-
çaments quotidians: foment dels trajectes al treball en bicicleta com una solució 
per a la mobilitat sostenible i segura. Les Adm. Públiques han de garantir accessi-
bilitat dels itineraris ciclistes i la intermodalitat. Les empreses horaris conciliadors i 
flexibles, habilitar espais per a bicicletes i oferir incentius. En el seu marc s'aprova 
la Campanya de conscienciació "En bici al treball" (2022) 
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Reial decret 970/2020, de 10 de 
novembre, de VMP 

Regula els vehicles de mobilitat personal (VMP). La noma els considera i defineix 
com a vehicles i, per tant, passen a tenir prohibida la circulació per les voreres o 
les zones de vianants, alhora que es fixen els requisits tècnics i les condicions 
d’ús que han de complir.  

Estratègia Espanyola de Mobilitat 
Sostenible (EEMS) (2021) 

Fixa l'atenció en la congestió (en entorns urbans i metropolitans i en l’accés als 
polígons industrials i a les empreses), els riscos sobre la salut humana i en els ac-
cidents i riscos laborals (diferencia entre in itinere o en missió). Proposa revisar de 
manera continua els riscos existents en tots els medis de transport, incentivar els 
medis de transport més sostenibles (col·lectius i no motoritzats), racionalitzar el 
nombre de desplaçaments motoritzats amb mesures dissuasives (peatges, actua-
cions sobre aparcaments, accessos reservats, etc.), fer ús de la flexibilitat laboral i 
del teletreball i generalitzar les noves tecnologies per a la tramitació administra-
tiva, la teleassistència, etc. 

Pla nacional integrat d'energia i 
clima 2021-2030 (PNIEC) 

Promou la implementació i desenvolupament de PMUS i de PTT amb mesures 
tals com el foment dels serveis de mobilitat compartida, promoció de la bicicleta, 
del transport públic, teletreball, etc. 

Llei 7/2021 de canvi climàtic i 
transició energètica (2021 

Recull la previsió del PNIEC relativa als PMUS ja que la Llei regula que ”els muni-
cipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars han d’adoptar abans de 
2023 PMUS sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir 
les emissions derivades de la mobilitat”. Per contra no inclou l’obligatorietat d'ela-
boració dels plans de transport de treball. Entre les mesures que han d’incloure 
els PMUS s’especifiquen les destinades a “fomentar el repartiment de mercade-
ries i la mobilitat al treball sostenible” (Art. 14.3.g), si bé també s’enumeren altres 
com les ZBE, el facilitar la mobilitat activa, la millora i l’ús de la xarxa de transport 
públic i l’impuls de la mobilitat elèctrica compartida, entre d’altres. 

Estratègia de Mobilitat Segura, 
Sostenible i Connectada 2030 
(EMSSC), es.movilidad 

L'eix 1 ofereix solucions de mobilitat alternatives al vehicle privat amb mesures 
com: l’impuls als plans d’empresa de mobilitat sostenible al treball, la intermodali-
tat i multimodalitat en entorns urbans (micromobilitat), el foment de la mobilitat a 
peu, la implantació de l’estratègia estatal per la bicicleta, l’impuls a la mobilitat 
compartida i les solucions d’accés a les grans ciutats. L'eix 4 promou l'eficàcia i 
eficiència del sistema de transport públic i la progressiva electrificació dels vehi-
cles 

Reial decret 61/2022, de 25 de 
gener, sobre gestió de la segure-
tat de les infraestructures viàries 
en la Xarxa de Carreteres de 
l’Estat  

Actualitza la normativa sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries. 
Aquesta normativa s'emmarca dins de l'objectiu de seguretat viària orientar a patir 
zero accidents en carretera. 

Avantprojecte de llei de mobilitat 
sostenible i finançament del 
transport  

Dret a mobilitat més sostenible, respectuosa amb el medi ambient i la salut de les 
persones, i vertebrada entorn el transport públic. Fomenta la mobilitat activa i les 
polítiques inclusives per a les persones amb diversitat funcional. Inclou pla d’im-
puls de la bicicleta. Obligació, en màxim de 18 mesos des de l’entrada en vigor de 
la Llei, perquè les entitats del sector públic i les empreses de més de 500 perso-
nes treballadores o 250 persones per torn disposin de plans de transport sosteni-
ble al treball. 

Catalunya   

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat (2003) 

Fixa els instruments de planificació de la mobilitat. Diferents objectius que incidei-
xen en la mobilitat ocupacional: garantir l’accessibilitat als centres de treball, a les 
residències i a altres punts d’interès, prioritat al transport públic i als sistemes efi-
cients de transport de baix impacte (mobilitat activa), intermodalitat, sistemes de 
transport a demanda per zones de baixa densitat poblacional i polígons industri-
als, propostes innovadores per afavorir un ús més racional del vehicle privat (com 
el cotxe multiusuari o el cotxe compartit), augmentar la seguretat viària, reduir la 
congestió, la contaminació i l’accidentalitat i promoció d’aparcaments dissuasius 
per automòbils, motocicletes i bicicles en les estacions de trens i autobusos i en 
les seves parades principals per afavorir l’intercanvi modal.  
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Directrius Nacionals de Mobilitat 
(2006) 

Foment de l'ús del transport públic als diferents àmbits territorials, aplicar les no-
ves tecnologies per millora de la informació en temps real per als usuaris del vehi-
cle privat i del transport públic, integrar la xarxa del transport públic dins el sis-
tema intermodal de transport, millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport 
públic de superfície, assegurar l'accessibilitat als centres de treball i estudi, racio-
nalitzar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i metropolitans, establir 
plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre d'acci-
dents i de víctimes mortals, promoure mobilitat activa augmentant la seguretat i la 
comoditat dels vianants i ciclistes i promoure un canvi de cultura vers la mobilitat 
sostenible i segura. 

Estratègia per al Desenvolupa-
ment Sostenible de Catalunya: 
2026,cat (2010) 

Reptes prioritaris sobre la mobilitat ocupacional: augmentar significativament la 
quota modal de mobilitat sostenible en dia feiner (del 64% en els desplaçaments 
per treball i del 71% en la resta); promoure la reducció de les necessitats de mobi-
litat quotidiana que comportaria una reducció de les emissions atmosfèriques; fa-
cilitar l’accés amb modes de transport sostenible als sectors d’activitat econòmica 
allunyats de les trames urbanes, reduir al màxim els accidents de trànsit a Catalu-
nya i reduir les necessitats de mobilitat laboral implantant formules com el teletre-
ball 

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) 

Objectius enumerats: potenciar, incentivar i impulsar el transport públic, urbà i in-
terurbà; afavorir l’intercanvi modal, la diversificació energètica i l’ús racional del 
vehicle privat; i l’ambientalització del parc de vehicles. 

Llei del canvi climàtic (2017) 

Mesures orientades a la racionalització de la demanda de mobilitat i transport pri-
vat tant de mercaderies com de persones i a facilitar la integració i la intermodali-
tat dels diversos modes de transport, potenciant els modes amb una menor inten-
sitat en l'ús de combustibles fòssils.  

Estratègia Catalana de la  
Bicicleta 2025 (2019) 

Promociona la mobilitat quotidiana en bicicleta, en entorns urbans i metropolitans, 
complementària al transport públic per a les distàncies més llargues; impulsa la bi-
cicleta com element turístic, d’oci i esportiu, de forma segura tenint en compte el 
seu alt potencial econòmic i, finalment, pretén la millora la promoció, seguiment i 
Governança de la bicicleta 

Pacte nacional per a la mobilitat 
sostenible i segura 2021-2030 
(PNMSS) (2021) 

Defineix l'estratègia de les polítiques de seguretat viària i mobilitat sostenible que 
s'ha de seguir per al període 2021-2030. Les accions es concretaran en els suc-
cessius plans de seguretat viària, i transversalment en altres documents de plani-
ficació en l'àmbit de la mobilitat segura i sostenible. 
El PNMSS 2021-2030 es desplega en els sis eixos estratègics on destaca l'Eix 2 ; 
Eix 2. Adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves característiques de 
l’accidentalitat, per la seva repercussió en la seguretat dels desplaçaments 

Pla de seguretat viària (PSV) 
2021-2023 (2021) 

Reducció del 15% de les víctimes mortals l'any 2023 respecte al 2021, amb l’ho-
ritzó de Zero víctimes mortals al 2050, implantar una mobilitat més segura i al 
mateix temps sostenible, saludable, connectada i automatitzada, alhora que 
desenvolupa objectius específics per a la protecció de les persones usuàries 
més vulnerables de la mobilitat.  

Acord per a la millora de la quali-
tat de l'aire a Catalunya (2022) 

Completar xarxa ciclables, impulsar la intermodalitat bici-transport públic, plante-
jar vies de suport econòmic per mobilitat activa la potenciació del transport pú-
blic col·lectiu com a medi prioritari especialment pel que fa a la mobilitat obli-
gada (com ara incrementar l’oferta de transport públic col·lectiu a nivell urbà i in-
terurbà perquè sigui competitiu especialment en els desplaçaments per motius 
laborals, completar el desplegament de la Xarxa Esprés.cat, la xarxa d’autobu-
sos i iniciar el desplegament de la nova Xarxa BRCAT-Bus ràpid trànsit, implan-
tar carrils bus i priorització semafòrica del transport públic, etc.), la racionalitza-
ció de l’ús del vehicle privat motoritzar i renovació del parc de vehicles  

Municipals   

Pla d’actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire, horitzó 2020 
(2014) 

Millora de les condicions de la mobilitat urbana i la voluntat d’afavorir una mobilitat 
més racional mitjançant el foment del transport públic col·lectiu. Per bonificar els 
seus preus i ajustar-los a les necessitats de les persones usuàries preveu diver-
sos instruments com la T-Mobilitat, l’oferta de títols socials i l’ecovia’t, un certificat 
aquest que identifica els vehicles ECO. Proposa crear infraestructures sense dis-
continuïtats per a la mobilitat quotidiana segura a peu i en bicicleta, i promocionar 
l’ús de la bicicleta mitjançant la planificació d’una xarxa pedalable urbana connec-
tada amb la xarxa interurbana 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 133 

Estratègia de la Bicicleta per Bar-
celona (2015) 

Aposta per impulsar l’ús d'aquest vehicle com una alternativa sostenible, amb 
grans beneficis ambientals, als vehicles privats a motor i una forma de recuperar 
els carrers com a espais de convivència ciutadana 

Pacte per la mobilitat laboral a 
Barcelona (2020) 

 L’objectiu principal fixat en el pacte és reduir la congestió i les conseqüències que 
té, com la contaminació o la pèrdua de temps, diners i salut, amb mesures vincu-
lades a: PDE; Impuls del teletreball; Flexibilització horària; Impuls de la reforma 
horària i accions en l’àmbit dels usos del temps; Contribuir a la reactivació econò-
mica i social de la ciutat; Ajudar a la recuperació i millora del transport públic com 
a peça central de la mobilitat obligada; Fomentar una mobilitat obligada multimo-
dal, compartida i integrada en plataformes tecnològiques de multiserveis sosteni-
bles, públiques i privades, de moure’s (MaaS); Incentivar els desplaçaments per 
mobilitat obligada a peu i en bicicleta o altres formes de mobilitat activa i Contri-
buir a la conscienciació ciutadana i la corresponsabilitat en l’impacte de la mobili-
tat i la necessitat d’un model de mobilitat laboral i professional sostenible, multi-
modal i eficient. 

Pacte per a la mobilitat sostenible 
del Maresme (2020) 

 Millora de la xarxa local per als desplaçaments interurbans, el foment de la con-
nectivitat en bicicleta i a peu i la millora de l’oferta i el temps de viatge en el trans-
port públic. 

Pla d'actuació per al 2022 de 
l'AMTU (2021) 

Els serveis de transport a demanda que actualment gestiona l’AMTU iniciaran el 
pas cap al transport flexible. Es gestionaran a través de la plataforma Flexitrans-
port Catalunya, que permetrà oferir un servei més eficaç i adaptat a les necessi-
tats de les persones usuàries 
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2. Els incentius econòmics i les actuacions en favor d’una mobilitat 
ocupacional més intel·ligent i sostenible. 

L’aplicació de les diferents estratègies, plans i programes esmentats s’han desenvolupat 
mitjançant l’articulació d’un conjunt d’incentius econòmics i actuacions que incideixen sobre 
determinades mesures per tal d’afavorir la mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible. 

Entre els incentius econòmics destaquen les ajudes econòmiques directes, les subvencions 
i les bonificacions o desgravacions fiscals. Les actuacions són accions que promouen i im-
pulsen determinades mesures que faciliten a les persones treballadores l’accés o l’ús d’al-
gun servei o producte relacionat amb la mobilitat sostenible i intel·ligent, com per exemple 
la cessió de bicicletes o la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en els 
centres de treball, entre d’altres. 

En conjunt, els diferents incentius econòmics i les actuacions públiques i, en ocasions, al-
gunes de caire privat liderades per empreses i/o organitzacions creades ad hoc, s’orienten 
a minorar el cost real del transport, a fomentar el transport col·lectiu, a implementar infra-
estructures que afavoreixen els vehicles elèctrics i/o a facilitar l’ús de la mobilitat personal 
(bicicletes, patinets, etc.), entre d’altres objectius. També destaquen 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 mo-
bilitat sostenible als centres de treball. 

FIGURA 9. Incentius i actuacions per a una mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible se-
gons els objectius fixats 

 
Font: elaboració pròpia, 2022. 

Pel que fa al seu efecte sobre les persones treballadores cal tenir present que sovint 
aquests incentius beneficien a totes les persones independentment del seu nivell de renda 
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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.108 

A continuació es fa un breu repàs de les ajudes, subvencions i desgravacions fiscals recents 
que cal destacar per la seva rellevància, agrupades en funció de l’objectiu o objectius als 
quals s’adrecen. 

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

Tal com es desenvoluparà més endavant en aquest mateix Capítol, un dels instruments que 
tenen els centres de treball per planificar i gestionar la mobilitat ocupacional és l’elaboració 
dels plans de desplaçaments d’empresa (PDE). 

Algunes de les ajudes econòmiques directes, de caire estatal, que pretenen impulsar l’ela-
boració dels PDE van iniciar el seu recorregut l’any 2015, si bé s’han mantingut anys més 
tard. Tal és el cas del Programa d’ajudes a actuacions de canvi modal i ús més eficient 
dels medis de transport gestionat pel Departament de Transport de l’IDAE. En aquest 
programa es cercava incentivar la realització de plans de transport sostenible al centre de 
treball, amb la finalitat d’assolir canvis importants en el repartiment modal, amb una partici-
pació més elevada dels modes més eficients en detriment de l’ús del vehicle privat amb 
baixa ocupació. A part de l’elaboració del pla pròpiament dit, sovint s’afegeixen altres requi-
sits relacionats amb l’ús eficient dels medis de transport o l’eficiència energètica, de tal 
forma que les mesures proposades en els PDE havien d’assolir un determinat percentatge 
d’estalvi energètic respecte al consum diagnosticat en el perfil de mobilitat inicial de l’em-
presa corresponent als períodes previs a l’elaboració del pla. 109 

Quant a les subvencions destinades a l’elaboració dels PDE convé destacar que recent-
ment el Consorci de l’ATM ha publicat les noves bases reguladores de les subvencions 
destinades a l’elaboració dels PDE.110  El termini  per a sol·licitar aquest ajut és de 3 anys 
des de la publicació de la Resolució (21 octubre de 2022). Les persones beneficiàries s’enu-
meren en l’article 3. Entre elles destaquen les persones físiques o jurídiques de l’àmbit de 
l’ATEM d’edificis de centres de treball i complexos o treballin més de 50 persones, així com 

 
108 La mobilitat com a servei (MaaS) a Catalunya: reptes i oportunitats, p. 35 (Figuls, Jofre, Llaborda et al., 
2021). 
109 Resolució de 28 d’abril de 2015, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, per la qual es 
publica la Resolució de 24 de març de 2015, del Consell d’Administració, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores i convocatòria del programa d’ajudes per actuacions de canvi modal i ús més eficient dels modes 
de transport (BOE núm. 107, de 05.05.2015). Una segona convocatòria d’aquest Programa va tenir lloc el 
2017 en el Programa d’ajudes a actuacions de canvi modal i ús més eficient dels medis de transport, on es 
preveu un pressupost de 3.720.000 euros, per a actuacions realitzades amb posterioritat a la data de registre 
de la sol·licitud per les empreses, tenint en compte que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar 
l’abril de 2018. Convé esmentar alguns dels trets característics del Programa, en les seves dues convocatò-
ries. Les ajudes eren compatibles amb altres ajudes i podien ser cofinançades amb el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), dins del programa operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020. Entre 
la tipologia de les actuacions previstes per a la seva obtenció es troben els plans de mobilitat sostenible al 
treball, si bé se’ls exigia l’acompliment d’alguns requisits. L’ajuda màxima que es podia obtenir amb aquest 
tipus d’actuacions era de 200.000 euros.  
110 Resolució de 13 d'octubre de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions desti-
nades a l'elaboració dels plans de desplaçaments d'empresa (DOGC núm. 8777, de 21.10.2022) 

http://www.factual-consulting.com/wp-content/uploads/2021/11/La-Mobilitat-com-a-Servei-MaaS-Catalunya_Reptes-i-Oportunitats.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4990.pdf
https://www.idae.es/ca/node/12800
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8777/1932901.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8777/1932901.pdf
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a altres centres d’oficines de gran dimensió i CGM com clíniques, hospitals o centres edu-
catius , entre d’altres. Les despeses subvencionables són variables i, en funció de diversos 
criteris taxats a les pròpies bases, poden oscil·lar entre el 50% del cost de realització del 
PDE i el 90%. Alhora l’import màxim per ajut és de 7.000€, si bé en el cas d’agrupacions 
d’empreses pot ascendir als 9.000€.  

Val a dir que en l’àmbit local l’ATM ja l’any 2019 va proposar un programa d’ajuts per a la 
realització i la tramitació dels PDE adreçats a persones físiques, empreses i societats mer-
cantils de l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona, la vigència de la qual va finalitzar en data 
22 de maig de 2022.111 En aquella ocasió l’import de les despeses subvencionables, també 
condicionades a no superar el 50% del cost de redacció del PDE, era de 5.000€, si bé per 
prioritzar la realització del PDE en l'àmbit del Pla de millora de la qualitat de l'aire, l'import 
de l'ajuda podrà incrementar-se fins a un 15%, fins els 5.750 €.112 

També l’àmbit municipal, alguns ens locals com l’Ajuntament de Sant Cugat desen-
volupen mesures de bonificació sobre l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). 
Aquesta bonificació s’adreça als subjectes passius que estableixin un Pla de Transport 
pels Treballadors que tingui per objecte reduir el consum d’energia i emissions. La idea és 
bonificar l’equivalent al 50% del cost dels serveis acreditats en l’exercici anterior, amb la 
limitació de que la bonificació no podrà ser superior al 20% de la quota de l’IAE.113 

D’altra banda, cal posar de manifest que la relació entre la planificació de la mobilitat en els 
centres de treball i la prevenció de riscos laborals fa temps que sorgeix en la normativa i les 
estratègies sobre seguretat i salut laboral. L’objectiu d’incrementar la seguretat en els des-
plaçaments relacionats amb el treball és el de contribuir a la reducció dels accidents de 
trànsit de caràcter laboral, tant els que tenen lloc a l’anar o tornar de la feina (in itinere), com 
els que ocorren durant la jornada laboral (en missió). 

Així, una de les vies per incorporar la prevenció dels accidents de trànsit en la prevenció de 
riscos laborals sorgeix de promoure els plans de mobilitat i la seguretat vial en la empresa. 
Aquesta relació entre ambdues matèries ja s’evidencia en l’Acord del Ministeri d’Interior i 
Treball de l’1 de març de 2011 on es determina el contingut mínim dels plans de mobilitat i 
seguretat de l’empresa per tal que incloguin: el compromís de l’empresa per reduir la sinis-
tralitat laboral vial; l’organització de la gestió de la mobilitat i la seguretat vial en l’empresa; 

 
111 L’origen d’aquestes ajudes es troba a la Resolució d’abril de 2019, per la qual s'aproven les bases regula-
dores de les subvencions destinades a l’elaboració dels plans de desplaçaments d’empresa. (DOGC núm. 
7852, d’01.04.2019). Aquesta Resolució fou modificada per la Resolució 18 de novembre de 2020, per la qual 
es modifica la Resolució d’1 d’abril de 2019, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions 
destinades a l’elaboració dels plans de desplaçaments d’empresa (DOGC núm. 8284, d’01.12.2020). Entre 
les modificacions relacionades destaca que el percentatge de les despeses subvencionables ja no es refereix 
al cost realitzat sinó al pressupost del cost de la realització del PDE. Veieu també Resolució de 10 de maig 
de 2019, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'elaboració dels plans de desplaçaments 
d'empresa (DOGC núm. 7882, de 24.05.2019) segons la qual es fa efectiva aquesta línia d’ajudes. 
112 Es pot consultar la informació detallada en: Resolució 18 de novembre de 2020, per la qual es modifica la 
Resolució d’1 d’abril de 2019, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a 
l’elaboració dels plans de desplaçaments d’empresa i Convocatòria de subvencions destinades a l’elaboració 
dels PDE, segons la qual es fa efectiva aquesta línia d’ajuda. I en Resolució de 18 de març de 2021, per la 
qual es dona publicitat a les subvencions destinades a l’elaboració dels plans de desplaçaments d’empresa 
(PDE) i concedides per l’Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema metro-
polità de transport públic de l’àrea de Barcelona, durant l'exercici 2020 i 2021 del Consorci de l’ATM (DOGC 
núm. 8373, de 25.03.2021). 
113 Per a més informació vegeu 'OF 2022: 13' (de bonificació de l'IAE), Ajuntament de Sant Cugat (2022). 

http://portal.ugt.org/saludlaboral/documentos_de_interes/seguridadvial/acuerdo_seg_vial.pdf
http://portal.ugt.org/saludlaboral/documentos_de_interes/seguridadvial/acuerdo_seg_vial.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=846586
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=846586
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pde/20201201_Anunci-DOGC-Modificacio-Bases-Reguladores-Subvencions-PDE.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pde/20201201_Anunci-DOGC-Modificacio-Bases-Reguladores-Subvencions-PDE.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pde/20201201_Anunci-DOGC-Modificacio-Bases-Reguladores-Subvencions-PDE.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pde/1745173.pdf
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un sistema d’informació sobre la mobilitat i els accidents vials en l’empresa; l’avaluació dels 
riscos relacionats amb l’organització i la gestió dels desplaçaments, els vehicles i les infra-
estructures; les mesures preventives (formació) i l’avaluació i seguiment del pla de mobilitat. 

Per tant, a partir de la normativa sobre la prevenció de riscos laborals es pretén fomentar la 
planificació de la mobilitat en l’empresa i promoure els PDE amb finalitat preventiva. Així, 
s’estableixen un conjunt de bonificacions fiscals, tal i com es posa de manifest en el Reial 
decret 231/2017, on es regula una reducció de les quotes de les cotitzacions per con-
tingències professionals de les empreses.114 En concret es fa referència una reducció del 
5% de les quotes relatives a les cotitzacions per contingències professionals en aquelles 
empreses que hagin disminuït de forma considerable la sinistralitat laboral, si bé també es 
pot optar a un incentiu addicional del 5% en la reducció si existeix una inversió per part de 
les empreses en alguna de les accions complementàries de prevenció de riscos laborals, 
entre les quals figuren els plans de mobilitat viària tal com es recull en l’annex I de la norma. 
L’incentiu addicional té el límit màxim de l’import de les esmentades inversions complemen-
tàries (art. 3). No obstant, la Llei 22/2021, de 20 de desembre, dels pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2022, recull en la seva Disposició addicional cent sisena la suspensió 
del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució 
de la sinistralitat laboral per a l’any 2022.115 

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

Una vegada els PDE s’han elaborat convé implementar les mesures en ells recollits, si bé 
no sempre és una tasca fàcil i sovint requereix d’una inversió econòmica més o menys 
elevada. Algunes iniciatives públiques contenen diverses mesures en els seus programes 
o plans orientades a afavorir la implementació de les propostes dels PDE, per bé que moltes 

 
114 Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les 
cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la 
sinistralitat laboral (BOE núm. 71  de 24.04.2017) Aquest Reial decret va entrar en vigor l’endemà de la seva 
publicació al BOE, però amb efectes de l’1 de gener de 2017. Val a dir que, tal i com es disposa en el Reial 
decret 404/2010, de 31 de març, entre els objectius operatius i línies d’actuació recollits a l’Estratègia espa-
nyola de seguretat i salut en el treball 2007-2012, fruit del diàleg social i aprovada pel Consell de Ministres en 
la reunió del dia 29 de juny de 2007, ja figura l’estudi pel Govern de la possibilitat d’establir sistemes de 
reducció de la cotització a la Seguretat Social per contingències professionals en els supòsits d’empreses que 
acreditin que el seu índex de sinistralitat és reduït en relació amb el que correspon al seu sector d’activitat. 
Així, en l’art 2.g) del Reial decret 404/2010 figura que, a més d’acreditar mitjançant l’autodeclaració, el com-
pliment dels requisits bàsics de prevenció, l’empresa ha d’acreditar el desenvolupament o la realització de 
com a mínim dues altres accions preventives entre les quals figuren els plans de mobilitat viària. La finalitat 
dels quals, tal com es regula en la norma, és prevenir els accidents de treball en missió i els accidents in 
itinere.  
115 La primera suspensió d’aquestes reduccions es regula per a l’any 2021 en la Llei 11/2020, de 30 de desem-
bre, dels pressupostos generales de l’Estat per a l’any 2021 (BOE núm. 341, de 31.12.2020) i posteriorment 
es manté la suspensió en la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2022 (BOE núm. 312, de 29.12.2021). Així, la disposició addicional cent vint-i-setena de la Llei 11/2020  regula 
la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la 
sinistralitat laboral. El text normatiu fixa que “se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions 
per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat 
laboral, prevista al Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 
2021. Aquesta suspensió s'estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma de l'esmentat Reial decret, 
que s'haurà de produir al llarg de l'any 2021.” La diferència amb el text de la norma posterior rau en l’àmbit 
temporal que s’estén a 2022 i que ja no res fa referència al moment en el qual s’ha de reformar l’esmentat 
reial decret 231/2017.  

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3125-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3125-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3125-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5296-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5296-C.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Estrategia+Espa%C3%B1ola+de+SST++2007-2019+y+planes+de+acci%C3%B3n/a1b9a7c1-c77d-4613-8a5f-5f7ec6fd4869
https://www.insst.es/documents/94886/96076/Estrategia+Espa%C3%B1ola+de+SST++2007-2019+y+planes+de+acci%C3%B3n/a1b9a7c1-c77d-4613-8a5f-5f7ec6fd4869
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17339
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17339
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21653
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21653
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vegades s’inclou aquest objectiu amb d’altres també relacionats amb la mobilitat intel·ligent 
i sostenible. 

Tal és el cas del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa 
MOVES).116 El Programa MOVES, actualment ja finalitzat, s’estructura en quatre grans lí-
nies d’actuació ja que es dirigeix a: 1. incentivar la compra de vehicles d’energies alternati-
ves, 2. instal·lar infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, 3. el desenvolupament 
d’incentius per implementar sistemes de préstec de bicicletes elèctriques i, pel que a aquest 
Informe refereix, 4. per a la implementació de les mesures recollides en els Plans de trans-
port dels centres de treball. 

La distribució dels fons de les ajudes però no és igualitària en tant que es preveu que entre 
el 20% i el 50% de la dotació del Programa es destini a l’adquisició de vehicles alternatius, 
entre el 30% i el 60% per a la implantació d’infraestructures de recàrrega (d’aquest percen-
tatge però cal que es destini com a mínim el 50% per a punts de recàrrega ràpida o ultra 
ràpida), entre el 5% i el 20% cal destinar-lo a sistemes de préstec de bicicletes elèctriques, 
mentre que el suport al Plans de transport dels centres de treball poden comptar amb un 
percentatge que oscil·la entre el 0% i el 10% de les ajudes. Pel que fa als imports, esmentar 
que també són variables. Així, el Programa MOVES fixa un límit de 200.000 euros d’ajuda 
per beneficiari per a la implantació de les mesures contingudes en els Plans de transport 
als centres de treball amb una ajuda del 50% del cost subvencionable. Aquesta primera 
edició del Programa MOVES va tancar la seva vigència el 31 de desembre de 2019. 

La segona edició del Programa, denominada MOVES II, modifica alguns dels requisits de 
la primera edició amb l’objectiu d’assolir una execució millor dels fons destinats al Programa 
i per contribuir a la descarbonització del sector del transport d’acord amb les pautes esta-
blertes al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, PNIEC 2021-2030.117 

 
116 L’inici del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES) té lloc a partir de la publicac ió 
el 16 de febrer de 2019 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regulen les bases del Programa 
i la seva dotació de 45 milions d’euros. Però no és fins a principis de març quan, mitjançat el Reial decret 
132/2019, de 8 de març, proposat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, s’atorguen 
les concessions directes d’ajudes del Programa MOVES a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i 
Melilla. El Programa MOVES s’emmarca en l’àmbit de la incidència de la Directiva 2014/94/UE del Parlament 
Europeu i del Consell d’Europa del 22 d’octubre de 2014, que estableix que els estats membres han de desen-
volupar un marc d’acció nacional específic per implantar les energies alternatives en el transport i la seva 
infraestructura vinculada, dins de l’agenda europea per a una mobilitat més neta, segura i connectada i el 
Clean Mobility Package.  La partida de 45 milions destinada al Programa MOVES fou consignada a l’Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) i a Catalunya està gestionada per l’Institut Català d’Ener-
gia (ICAEN). El repartiment del fons distribuït per comunitats autònomes en funció de la població resident va 
assignar a Catalunya 7.300.768,41 euros. Andalusia va ser la comunitat que va rebre més quantitat, 
8.096.943,04 euros. 
117 Reial Decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d’incentius a la mobilitat eficient i 
sostenible (Programa MOVES II) i s’acorda la concessió directa de les ajudes d’aquest programa a les comu-
nitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla. (BOE núm. 169, de 17.06.2020). Altrament, la Resolució de 
3 de març de 2021, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, E.P.E., M.P., per la qual es publica 
la Resolució de 24 de febrer de 2021, del Consell d’Administració, per la qual s’amplia el pressupost del 
Programa MOVES II, regulat pel Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el Programa d’in-
centius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) i s’acorda la concessió directa de les ajudes a 
les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla. (BOE núm. 56, de 06.03.2021) Posteriorment, la 
Disposició primera del Reial Decret 587/2020, de 23 de juny (BOE núm. 184, de 04.07.2021)  modifica el Reial 
Decreto 569/2020, de 16 de juny i s’acorda la concessió directa de les ajudes d’aquest programa a las comu-
nitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla. 
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A més, tal com s’assenyala al preàmbul de la norma la seva publicació coincideix amb un 
moment excepcional, en plena recuperació econòmica i social de la pandèmia de la COVID-
19 que té entre les seves conseqüències l’adaptació dels hàbits quotidians a una nova 
forma de mobilitat. Per aquest motiu, s’incideix en que “aquesta nova edició tindrà en 
compte mesures que permetin afrontar els reptes que la nova situació post COVID-19 plan-
teja a nivell de mobilitat en els nuclis urbans, principalment en els desplaçaments al centre 
de treball o estudis, complint a més els objectius de sostenibilitat, els criteris d’eficiència 
energètica, l’impuls de l’ús d’energies alternatives i el full de ruta cap a la descarbonització”. 

Altrament, en l’art. 7 s’estableix que les actuacions subvencionables són les mateixes que 
en el Programa anterior, on destaca de nou la implementació de mesures de mobilitat sos-
tenible als centres de treball o centres d’activitat que tinguin com objectiu actuar sobre la 
mobilitat de les persones treballadores, els i les clientes o altres persones usuàries en el 
seu accés a un centre d’activitat d’una entitat concreta, per aconseguir una participació més 
gran dels modes més eficients. Aquestes mesures, com en l’edició prèvia, s’agrupen dins 
de l’actuació 4. 

Quant al tipus de mesures subvencionables dels plans mobilitat sostenible als centres de 
treball es recullen actuacions com: aquelles que faciliten l’accés al centre de treball a peu o 
en bicicleta (inversions en aparcament de bicicletes, dotació de vestuaris, etc.), la disposició 
de línies específiques de transport col·lectiu i autobusos llançadora als centres de treball o 
activitat, actuacions per facilitar i fomentar l’ús del transport públic o col·lectiu i les platafor-
mes i sistemes de vehicles compartits. Amb tot, el nou escenari post COVID-19 marca al-
gunes mesures excepcionals, que poden ser implantades per les entitats locals.118 

Igualment esmentar que econòmicament l'import màxim destinat a la concessió de les sub-
vencions és de 14.717.366,60 euros del pressupost de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) 
per a l'any 2020. 119 Dels quals, per aquesta actuació 4, relativa a la implantació de mesures 
de mobilitat sostenible al treball en un escenari post COVID, l’import destinat a Catalunya 
és d’1.612.037,60 euros. 

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

Tal com s’ha vist una de les mesures més proposades en les estratègies descrites és l’im-
puls del transport públic com una via d’accés intel·ligent i sostenible als centres de treball. 
En l’àmbit estatal cal destacar que fa una dècada ja s’apostava de forma clara per aquest 

 
118 Es tracta de mesures del foment del desplaçaments individuals a peu, en bicicleta, en moto o en altres 
mitjans de desplaçament unipersonals, mitjançant la implantació de sistemes de préstecs o la implantació o 
adaptació de carrils per aquests usos, calmant el trànsit, establiment d’espais compartits o ampliació de vore-
res i espais públics. També es recullen mesures de reforç del transport públic per tal que aquest es guanyi la 
confiança de les persones usuàries i així es fomenti el seu ús, amb actuacions com la integració multimodal, 
els carrils exclusius, el sistema de tarifa flexible i senzilla, la digitalització per donar informació en temps real, 
etc. I, en darrer terme, es preveu la implantació de mesures que garanteixin un repartiment d’última milla 
sostenible, mitjançant adaptacions ràpides de la ciutat.   
119 Resolució EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per 
a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES 
II) (ref. BDNS 523447) (DOGC núm. 8229, de 16.09.2020). Aquesta Resolució ha estat modificada per la 
Resolució ACC/3394/2021, d'11 de novembre, per la qual es modifica la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de 
setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Pro-
grama d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774) (DOGC núm. 8545, de 
17-11-2021). 

http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/26_ajuts_financament/MOVES-II/Arxius/EMC_2214_2020_CAT.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/26_ajuts_financament/MOVES-II/Arxius/EMC_2214_2020_CAT.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/26_ajuts_financament/MOVES-II/Arxius/EMC_2214_2020_CAT.pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8545/1878812.pdf
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mode de mobilitat, tal com resta reflectit en l’Acord del Ministeri d’Interior i Treball de l’1 de 
març de 2011 on es fa referència a la Resolució del Congrés dels Diputats on s’instava el 
Govern de l’Estat a “incrementar els esforços per fomentar el canvi modal en la mobilitat 
dels treballadores mitjançant la millora del transport públic urbà i interurbà, en especial en 
aquelles trajectes amb destinació als grans centres de producció, com els polígons indus-
trials. En el cas que les empreses o polígons fomentin el transport col·lectiu, aquests hau-
rien d’obtenir un tractament fiscal favorable en les despeses que comportin”. 

FIGURA 10. Impuls del transport públic com a via d’accés als centres de treball 

 

Font: elaboració pròpia, 2022. 

Les iniciatives per a l’impuls del transport públic com a via d’accés als centres de treball es 
poden agrupar en dues tipologies:  

1. Ajudes econòmiques amb repercussió directa en les persones treballadores 

Les desgravacions fiscals són una de les mesures econòmiques per fomentar l’ús del 
transport públic col·lectiu entre les persones treballadores. En primer lloc cal fer esment de 
que el Reial decret llei 6/2010 120 proposa en l’article 17 la reforma de l’impost de la renda 
de les persones físiques per aprovar una exempció en la tributació de l’impost de les quan-
ties satisfetes per les empreses per a desplaçaments entre la residència i el centre de treball 
en transport públic, amb un límit de 1.500 euros, amb l’objectiu d’incentivar fiscalment la 
utilització dels mitjans de transport públic col·lectiu. 

La importància d’aquesta regulació és que les quantitats satisfetes per l’empresa, mitjançant 
el lliurament de títols de transport, personals i intransferibles, a les persones empleades i 
per als desplaçaments entre el seu lloc de residència i el centre de treball, no tindran con-
sideració de rendiments del treball en espècie i restaran exclosos de la tributació de l’impost 

 
120 Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica i l’ocupació. 
(BOE núm. 89 de 13.04.2010). En concret, la norma fa referència a una nova exempció de l’IRPF en tant que 
afegeix un nou supòsit a l’art. 42 de la Llei 35/2006 de l’IRPF: «h) Les quantitats satisfetes a les entitats 
encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers amb la finalitat d’afavorir el despla-
çament dels empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball, amb el límit de 1.500 euros anuals 
per a cada treballador/a. També tenen la consideració de quantitats satisfetes a les entitats encarregades de 
prestar l’esmentat servei públic les fórmules indirectes de pagament que compleixin les condicions que s’es-
tableixin per reglament.» 

http://portal.ugt.org/saludlaboral/documentos_de_interes/seguridadvial/acuerdo_seg_vial.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879-C.pdf
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de la renda de les persones físiques (IRPF), de tal forma que aquest avantatge fiscal pot 
suposar un incentiu al seu ús. Aquests títols de transport permetran a les persones treba-
lladores realitzar un nombre il·limitat de viatges dins del seu àmbit de validesa espacial 
(residència-centre de treball) i temporal (anual o mensual), en els serveis públics col·lectius 
concertats pel corresponent consorci de transports. 

L’anomenat “Tiquet transport” es pot considerar també una fórmula indirecta de pagament 
transport públic segons el que estableix el Reial decret 1788/2010121 i que regeix fins a 
l’actualitat. En concret, en la nova redacció de l’art. 1.1 es determina que tindran conside-
ració de fórmules indirectes de pagament de quantitats a les entitats encarregades de pres-
tar el servei públic de transport col·lectiu de viatgers, el lliurament a les persones treballa-
dores de targetes o qualsevol altra forma electrònica de pagament que puguin utilitzar-se 
exclusivament com a prestació per a l’adquisició de títols de transport que permetin l’ús del 
servei públic de transport col·lectiu de viatgers. En qualsevol cas la quantia que s’aboni no 
podrà excedir de 136,36 euros mensuals per persona treballadora amb el límit de 1.500 
euros anuals. Aquestes targetes o formes electròniques de pagament hauran d’estar nu-
merades, expedides de forma nominativa i en elles constarà l’empresa emissora. Altrament, 
seran intransmissibles i no reemborsables.122 

Recentment, també amb la intenció de fomentar l’ús del transport públic col·lectiu en la 
mobilitat obligada quotidiana, el Reial decret 11/2022  inclou diverses mesures en matèria 
de transports. 123 Concretament, en el Capítol II de la norma el Govern de l’Estat regula el 

 
121 Reial decret 1788/2010, de 30 de desembre, pel qual es modifiquen els reglaments dels impostos sobre la 
renda de les persones físiques, sobre societats i sobre la renda de no residents en matèria de rendes en 
espècie, deducció per inversió en habitatge i pagaments a compte (BOE núm. 318, de 31.12.2010). Es modi-
fica el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 
30 de març. L’article 1.1 de l’esmentat Reial decret 1788/2010 fixa els requisits de les fórmules indirectes de 
pagament a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport col·lectiu de les persones treba-
lladores entre el seu lloc de residència i el seu centre de treball. Aquests requisits es despleguen mitjançant 
la incorporació d’un nou article 46 bis en el Reglament de l’IRPF. 
122 Val a dir que, al contrari, quan l'empresa lliuri al treballador/a imports en metàl·lic perquè aquest adquireixi 
(o li reemborsi la despesa efectuada per la compra) els títols de transport, es considera com una retribució 
dinerària, plenament subjecta a l'impost i al seu sistema de retencions (Manual de la renda 2020, p. 174). 
123 Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i prorroguen determinades mesures per res-
pondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna, per a fer front a situacions de 
vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma. (BOE núm. 
152, de 26.06.2022). 
Val a dir que l’article 10 relatiu a la reducció de preu dels abonaments i títols multiviatge per part de Renfe 
Viatgers SME SA ha estat modificat en dues ocasions. La primera d’elles pel Reial decret-llei 14/2022, d’1 de 
agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’es-
tudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica de l gas 
natural (BOE núm. 184, de 02.08.2022), que dona una nova redacció a l’article 10 i amplia en determinats 
supòsits el percentatge dels descomptes. I, la segona pel Reial decret-llei 16/2022, de 6 de setembre, per la 
millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, que 
en la disposició final segona de nou fixa una redacció diferent dels apartats 2 i 3 de l’art. 10 en relació amb 
els serveis AVANT d’Ourense i A Corunya i de Madrid-Salamanca (BOE núm. 216, de 08.09.2022). 
Quant al període de vigència de les ajudes en un primer moment ha estat fixat entre l’1 de setembre i el 31 
de desembre de 2022, si bé cal tenir present que els Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat 2023 (PGE) 
estableix una línia de crèdits extraordinaris orientats a subvencionar la seva ampliació temporal a l’any 2023. 
Per tant, aquestes ajudes es prorroguen d’acord amb la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any  2023 (BOE núm. 308, de 20.12.2022) i el Reial decret llei 20/2022, de 27 de 
desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de 
suport a la reconstrucció de la illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, que en l’article 43 i 
següents regula les ajudes directes al transport de viatgers i el finançament (BOE núm. 311, de 28.12.2022). 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20141-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20141-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20141-C.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/DIT/Contenidos_Publicos/CAT/AYUWEB/Biblioteca_Virtual/Manuales_practicos/Renta/ManualRenta2020_ca_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14680#df-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14680#df-2
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
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finançament d’ajudes directes al transport de viatgers (art. 2 a 10). En l’article 3 es fixa 
com a beneficiaris de les ajudes a les comunitats autònomes i les entitats locals que es 
comprometin a reduir en el 30% el preu de tots els abonaments i títols multiviatge als serveis 
de transport públic col·lectiu terrestre de la seva competència, venuts entre l'1 de setembre 
i el 31 de desembre de 2022, i la vigència dels quals s'emmarqui en aquest període (art. 
2.1). Alhora l’art. 6 del Reial decret obre la porta a un possible finançament similar d’aquests 
ajuts per part de les comunitats autònomes amb càrrec als seus pressupostos. També en 
la norma s’estableixen altres mesures en matèria de transport (art. 10 a 12), com les 
ajudes directes del 100% a les persones usuàries dels serveis ferroviaris prestats per Renfe 
sotmesos a Obligacions de Servei Públic (Rodalies, Mitja Distància i Avant entre Ourense i 
La Corunya i el de Madrid-Salamanca) mitjançant uns títols multiviatge específics (creats 
ad hoc). També serà d’aplicació en els títols multiviatge de les concessions estatals de 
serveis públics transport regular de viatgers d'ús general per carretera, que s'adquireixin en 
aquest període i en les mateixes condicions.124 Alhora, els títols multiviatge dels serveis 
ferroviaris d’AVANT (servei regional d’alta velocitat) gaudiran d’un descompte del 50% du-
rant el mateix període, amb l’excepció dels de Ourense-La Corunya i Madrid-Salamanca on 
els títols són gratuïts.  

Altres fórmules econòmiques d’impuls al transport públic es basen en la reducció o gratu-
ïtat tarifària de determinats serveis. Tal és el cas de les actuacions que s’adrecen a facilitar 
l’accés a aparcaments de vehicles amb tarifes reduïdes o gratuïtes gràcies a la combinació 
de l’ús entre el vehicle privat i el transport públic col·lectiu. Es tracta del Sistema d’aparca-
ments dissuasius Park&Ride (P+R) situats a la perifèria de les ciutats i/o pròxims a inter-
canviadors metropolitans, nodes i parades de transport públic (estacions d’autobusos, me-
tro o ferrocarril), constituint-se en bescanviadors que fomenten la intermodalitat entre el 
transport privat i el transport col·lectiu. 

Aquest sistema que actua sobre la mobilitat ocupacional pendular està força estès a altres 
països europeus i la seva finalitat és encoratjar els conductors a aparcar el seu vehicle 
privat i accedir als centres de les ciutats i o als punts d’activitat econòmica mitjançant el 
transport públic. Aquestes zones d'aparcament generalment permeten estacionar-hi turis-
mes, furgonetes i vehicles comercials autoritzats a través d’una aplicació on els usuaris es 
registren. 

A Barcelona n’hi ha 4 aparcaments d’aquestes característiques (Plaça Fòrum, Rius i Taulet, 
Sant Genís i Marqués de Mulhacén), mentre que els aparcaments d’aquestes característi-
ques actius i situats en l’Àrea Metropolitana de Barcelona ascendeixen a 9, concentrats en 
6 municipis metropolitans (Viladecans, Cornellà-Llobregat Centre, Castelldefels, Cervelló-
Can Guitart, Sant Just Desvern, Cornellà-Estació, El Papiol, Cervelló-Granja Garcia i Sant 
Joan Despí). Aquests aparcaments estan molt relacionats amb l’ús del vehicle privat per 

 
A Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amplien la 
reducció del preu dels títols de transport que més s'utilitzen, a excepció del títol T-casual, que no té bonificació 
l’any 2023. Amb tot, s’assenyala que aquests descomptes es podran revisar de cara al segon semestre de 
2023, atès que les ajudes directes al transport de viatgers fixades en l’art. 43 del Reial decret esmentat fan 
referència al primer semestre de l’any. 
124 L’art.10.4 relatiu a la reducció del preus dels abonaments i títols multiviatge per part de Renfe Viatgers 
S.M.E. S.A. fixa que “En relació amb els serveis que Renfe presta a Catalunya i que són competència auto-
nòmica, la Generalitat de Catalunya haurà d’acceptar expressament abans del 31 de juliol de 2022 l’aplicació 
d’aquest descompte, perquè pugui ser efectiu.”.  
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mobilitat ocupacional atès que en caps de setmana i festius, així com en dies laborables 
fora de l'horari de funcionament, el servei P+R roman inactiu. 

Val a dir que, amb anterioritat, el Pla Director d’Infraestructures 2011–2020 (aprovat el no-
vembre de 2013) ja contenia propostes d’actuació de nous aparcaments d’intercanvi modal 
transport públic – vehicle privat i ampliació dels actuals, tant a la xarxa de RENFE – ADIF i 
FGC com en algunes línies de bus interurbà. En concret es preveia l’ampliació de 6.891 
places distribuïdes en 15 estacions de la xarxa de RENFE-ADIF, 3.910 places noves en 12 
estacions de la xarxa d’FGC i 940 places en 13 aparcaments a la xarxa de busos interur-
bans. 

També en l’àmbit municipal destacar algunes de les actuacions de les administracions con-
sorciades en l’ATM i que estan adreçades a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu, 
alhora que s’afavoreix la retirada de la circulació de vehicles contaminants. En aquesta línia 
destaca l’aprovació el 28 de març del 2017, d’un títol de transport públic gratuït, la targeta 
T-verda.125 La targeta T-verda és un títol de transport que permet utilitzar de manera il·limi-
tada i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de les sis zones tarifàries deli-
mitades a partir de la zona tarifària 1. Aquest títol de transport té d’una durada de 3 anys, 
que es renova anualment, adreçada als ciutadans de l'àmbit ATM que hagin donat de baixa 
i desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental. Entre els requisits regulats per al seu ús 
es fixa que cal que les persones usuàries es comprometin a no adquirir cap vehicle durant 
la vigència de la targeta. 

2. Subvencions per als municipis 

Altres fórmules d’impuls del transport públic es vehiculen mitjançant les subvencions ator-
gades als municipis o consorcis municipals. 

En aquesta línia convé esmentar les línies d’actuació subvencionables estatals definides al 
Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i 
la transformació digital i sostenible del transport urbà,126 inclòs en el Pla de recupera-
ció, transformació i resiliència (PRTR).127 Aquest és un Programa d’ajudes a municipis dotat 
amb un pressupost en primera convocatòria de 1.000 milions d’euros. Tot i que a priori 
sembla més allunyat de l’objectiu d’aquest informe també és cert que pot fomentar la mobi-
litat laboral eficient i sostenible, en tant que la voluntat perseguida pel Ministeri per a la 

 
125 Anunci sobre l'aprovació de les condicions d'utilització de la targeta T-verda (DOGC núm 7464, de 
29.09.2017). Vegeu també el Reglament d’utilització de la targeta T-verda i l’Anunci sobre la modificació del 
Reglament d’utilització de la targeta T-verda (DOGC núm. 8400, de 03.05.2021). 
126 Ordre TMA/354/2022, de 25 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost (BOE 
núm. 99, de 26.04.2022) i Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores 
pel Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital 
i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’aprova i 
publica la convocatòria corresponent a l’exercici 2021 (BOE núm. 201, de 23.08.2021) 
127 En relació amb el Pla de recuperació, Transformació i Resiliència esmentar que el Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera 3 dels 30 components inclosos al Pla, dos d'ells relacionats amb la 
mobilitat i el transport (components 1 i 6 ), on s'estructuren les inversions i subvencions al sector dirigides a 
les comunitats autònomes, administracions locals i empreses, i un altre (component 2) lligat a la política d'A-
genda Urbana i Habitatge. En concret, el component 6, Mobilitat sostenible, segura i connectada, inclou un 
conjunt de reformes i inversions que responen principalment a dos dels quatre eixos transversals del PRTR: 
transició ecològica i digitalització. 

https://doc.atm.cat/ca/_dir_altres/Anunci-DOGC-T-verda-2017.pdf
https://www.atm.cat/documents/20121/0/Reglament-us-T-verda.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_altres/ANUNCI-DOGC-sobre-la-modificacio-del-Reglament-d-utilitzacio-de-la-targeta-T-verda.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_altres/ANUNCI-DOGC-sobre-la-modificacio-del-Reglament-d-utilitzacio-de-la-targeta-T-verda.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf
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Transició Ecològica és fer més atractiu l’ús del transport col·lectiu i de la mobilitat activa 
(bicicleta, a peu..), de forma que l’ús del vehicle privat de motor sigui limitat. 

Així, si l’atenció es fixa en detall en les quatre línies d’actuació definides en el Programa 
s’observa que, més enllà de la primera i la tercera dirigides a la implantació de zones de 
baixes emissions i a la transformació de la flota de transport públic per assolir els objectius 
de la Directiva de vehicles nets, les altres dues tenen incidència en la mobilitat laboral. 

Concretament, la segona de les línies preveu mesures destinades a fomentar el canvi modal 
en entorns urbans i metropolitans fins a modes de transport més sostenibles, prioritzant el 
transport públic i la mobilitat activa,128 mentre que la quarta s’adreça a actuacions de digi-
talització que repercuteixin en la millora de l’experiència de la persona usuària o de l’acces-
sibilitat del transport públic col·lectiu, o bé que contribueixin a l’eficàcia en la gestió del 
trànsit i del transport i de la gestió de la demanda. Entre les mesures previstes en aquesta 
darrera línia es preveuen accions orientades a la informació en temps real, la planificació 
d’itineraris o el pagament digital, entre d’altres. 

Les línies d’ajuda previstes el 2021 es dirigeixen a municipis de més de 50.000 habitants i 
capitals de província, que són els competents per prestar serveis de transport públic i als 
que la Llei de canvi climàtic i transició energètica obliga a implementar zones de baixes 
emissions (ZBE) abans de l’any 2023. Amb tot, es preveu que les iniciatives recollides en 
les línies de foment del canvi modal, transformació de flota i digitalització del transport també 
es dirigeixin al municipis amb més de 20.000 habitants que compleixin determinats criteris, 
com disposar de serveis de transport públic col·lectiu i d’un Pla de mobilitat sostenible, i a 
agrupacions de municipis. 129 

Les subvenció mínima a sol·licitar per un municipi és de 200.000 euros per cadascuna de 
les actuacions incloses a la sol·licitud, mentre que el màxim es fixa en funció del nombre 
d’habitants de municipi. Sota aquesta premissa la distribució de les ajudes atorgades han 
afavorit els municipis de Madrid, Catalunya i Andalusia dotats amb més població. Agregant 
les xifres segons comunitats autònomes, Catalunya lidera la llista que recull les propostes 
de sol·licituds a adjudicar, amb un import que ascendeix a 248.219.274 euros, xifra que 
suposa 44,96 euros per cada habitant sol·licitant.130 

Val a dir que el termini per a la presentació de sol·licituds de la primera convocatòria del 
2021 ja finalitzà el 30 de setembre de 2021, però el període d’execució de les actuacions 
subvencionades està comprès entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de desembre de 2024. 

 
128 Es recullen projectes que facilitin la mobilitat activa com l’habilitació d’aparcaments dissuasius, fer els car-
rers per vianants o la creació d’infraestructures ciclistes. Alhora es prioritzen els modes de transport col·lectiu 
i que fomentin els sistemes de transport a demanda, la intermodalitat amb vehicles zero o que redueixin les 
emissions (car-sharing, moto-sharing, patinets, bicicletes) i la millora de l’eficiència en la distribució urbana de 
mercaderies.  
129 D’acord amb la informació presentada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), les 
principals actuacions sol·licitades pels municipis en aquesta convocatòria 2021 han estat per a l’habilitació de 
zones i itineraris per a vianants en els centres de les ciutats, per l’impuls de l’ús de la bicicleta (carrils, senya-
lització, aparcaments segurs i serveis de lloguer), per descarbonitzar el transport urbà (compra d’autobusos 
elèctrics i desplegament de punts de recàrrega) i per calmar el transit rodat, aparcaments dissuasius i zones 
d’estacionament regulades. Per a més informació vegeu Resolució de la primera convocatòria d’ajudes a 
municipis per descarbonitzar i digitalitzar la mobilitat.  
130 Per a més informació vegeu la nota de premsa del MITMA del 23.02.2022. 

https://www.mitma.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/programa_subvenciones_municipios_bajas_emisiones
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Documents/2022/230222_Presentacion_resolucion_ayuntamientos_PRTR.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Documents/2022/230222_Presentacion_resolucion_ayuntamientos_PRTR.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/230222-prtr-movilidad-urbana.aspx
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També està previst que es publiqui una segona convocatòria el 2022 amb un pressupost 
de 500 milions d’euros. 

Altrament, el 2022 el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obre la 
convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de 
zones de baixes emissions per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025. El termini per a la presen-
tació de les sol·licituds finalitza el 25 de juliol de 2022.131 

D’altra banda, els pressupostos generals de l’Estat 2022 incorporen una nova línia de sub-
venciones denominada “Connectivitat territorial innovadora” per al període 2022 a 2024, 
destinades tant a les comunitats autònomes com a entitats locals, amb l’objectiu de recolzar 
financerament la implantació de solucions innovadores de mobilitat. Aquesta línia forma part 
d’una de les subvencions incloses en l’Objectiu estratègic 1 (OE1).132 

La voluntat expressada en el text de Pla estratègic de subvencions 2022-2024 és oferir 
altres vies de mobilitat com alternativa a les sol·licitades tradicionalment (petició de nous 
serveis ferroviaris o concessions estatals per carretera). Una de les alternatives de transport 
previstes són el transport per autobús, combinat amb l’anomenat “servei a demanda”, en 
tant que es considera que en moltes ocasions és més eficient en termes econòmics, medi-
ambientals i socials, quan es tracta de donar servei a nuclis de població de dimensions 
reduïdes. Òbviament, tot i no ser unes subvencions específicament orientades a la mobilitat 
ocupacional, aquest tipus de servei també pot beneficiar les persones treballadores resi-
dents d’aquests municipis. També en el mateix document es planteja la continuïtat de les 
ajudes destinades al desenvolupament de l’Estratègia estatal per la bicicleta. 

Alhora, el Pla estratègic de subvencions 2022-2024 planteja noves línies de subvencions 
incloses en l’Objectiu Estratègic 1, destinades al finançament del transport públic regular de 
viatgers de Madrid, Barcelona, València i les Illes Canàries, dotades pressupostàriament 
amb 321 milions d’euros dels PGE, i les subvencions a les entitats locals per serveis de 
transport públic col·lectiu urbà interior, amb una dotació superior a 51 milions d’euros. Val 
a dir que en el Consell de Ministres del dia 15 de març de 2022 s’han autoritzat les subven-
cions nominatives en favor del Consorci Regional de Transports de Madrid (126,89 milions 
d’euros), l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (109,3), l’Autoritat del Transports 
Metropolità de València (38) i de la Comunitat Autònoma de Canàries (47,5). 

La concessió d’aquestes subvencions resta condicionada a disposar d’un Pla de mobilitat 
sostenible per part dels beneficiaris, de tal forma que la subvenció actua com un incentiu 
per a l’elaboració d’aquest instrument d’ordenació i planificació de la mobilitat. 

2.4. Foment de la mobilitat activa  

En la mobilitat activa s’evidencia el vincle entre el transport i la salut, alhora que es treballa 
per a l’assoliment dels objectius climàtics fixats en el Pacte Verd. 

 
131 Vegeu també Resolució ACC/1441/2022, de de 2 de maig, per la qual es convoquen les subvencions als 
ens locals de Catalunya per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions per als anys 2022, 2023, 
2024 i 2025 (DOGC núm. 8674, de 24.05.2022). 
132 L’objectiu estratègic OE1 és fomentar un sistema de transport orientat a millorar la mobilitat dels ciutadans 
i la competitivitat de la nostra economia. Aquest objectiu estratègic fixa 23 línies de subvencions.  

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/planes_estartegicos/mitma_pes_2022_2024.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8674/1908474.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8674/1908474.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8674/1908474.pdf
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FIGURA 11. Actuacions de foment de la mobilitat activa centrada en la bicicleta 

 

Font: elaboració pròpia, 2022. 

Cada vegada hi ha més persones que van a peu o utilitzen la bicicleta com a medi de 
transport principal, bé sigui per accedir al treball o per motius personals. A més, la irrupció 
de la pandèmia de la COVID-19 ha canviat de forma dràstica els patrons de mobilitat de 
moltes persones que han vist en la mobilitat activa una forma més segura de desplaçament 
enfront altres medis de transport on el manteniment de la distància de seguretat recoma-
nada pels viròlegs és més difícil. No es pot obviar que el volum de ciclistes, i més recentment 
el de persones amb bicicleta elèctrica o patinet elèctric, s’ha disparat els darrers mesos, 
sovint en detriment de l’ús del transport públic.133 Tot i això, comparades les seves xifres 
amb les del cotxe aquesta mobilitat encara és minoritària. 

Aquests canvis d’hàbits en la mobilitat personal i ocupacional constitueixen un repte que es 
pot acompanyar amb diverses mesures com: ampliar les vies ciclistes, facilitar la intermo-
dalitat de les bicicletes i els vehicles de mobilitat individual a altres modes de transport 
col·lectiu, garantir els espais per a vianants i crear apartaments segurs i accessibles per a 
les bicicletes. 

L’aposta per la mobilitat activa principalment està centrada en l’ús de la bicicleta i es mate-
rialitza en tres tipus d’actuacions i/o subvencions: 

 

 

 
133 Vegeu l’estudi de la Red de ciudades por la bicicleta, La bicicleta i el patinete en tiempos de pandémia en 
las zones urbanes españolas: informe de resultados (GESOP, 2021). Segons aquest informe durant la pan-
dèmia han sorgit més de 700.000 nous usuaris de la bicicleta i més de 370.000 nous usuaris del patinet a les 
ciutats espanyoles. D’aquesta forma, a l’estudi es constata que més d’un milió de persones a Espanya han 
apostat per un canvi d’hàbits cal a medis de transport més sostenibles i individuals. Segons l’enquesta realit-
zada, els la bicicleta s’assigna a més usos que el patinet, si bé el 25% de les persones enquestades l’han 
utilitzat per anar a treballar o al centre d’estudis, mentre que en el cas del patinet el percentatge augmenta 
fins el 29,8%. L’estudi ha estat realitzar per GESOP i es va presentar al Congres nacional de medi ambient 
(CONAMA) que va tenir lloc en l’IFEMA (Madrid).  

https://www.ciudadesporlabicicleta.org/wp-content/uploads/2021/05/1314_BiciyPatineteCOVID_Informe-OK.pdf
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/wp-content/uploads/2021/05/1314_BiciyPatineteCOVID_Informe-OK.pdf
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1. Intermodalitat de la bicicleta i aparcaments segurs 

En l’àmbit estatal, el MITMA, Adif i Renfe han subscrit diferents acords, dins del marc de la 
Xarxa de Ciutats per la Bicicleta,134 per afavorir la intermodalitat entre el tren i la bicicleta 
que contemplen com eixos d’actuació la implantació d’aparcaments segurs en les estacions, 
serveis de préstec de bicicletes per a recorreguts de “darrera milla” des de les estacions, 
facilitar l’accés de les bicicletes a les estacions, el foment del cicloturisme i, a més, en el 
cas de Renfe, facilitar el transport de bicicletes en els trens. Alhora Renfe ha previst dur a 
terme diferents accions en punts del territori espanyol com la creació d’una tarifa combinada 
entre el sistema públic de lloguer bicicletes (BiciMad) i el sistema Tarifari de Renfe Rodalies 
de Madrid. També existeix un projecte pilot d’aparca-bicis tancat, amb videovigilància, que 
funciona amb energia solar i eòlica, que s’ha instal·lat a l’entrada de l’estació d’Adif a San-
tander, emmarcat en el projecte europeu 'SynchroniCity4'. 

A l’àrea metropolitana de Barcelona s’ha impulsat el Bicibox que és un servei que preveu 
una xarxa pública d'aparcaments gratuïts i segurs per a bicis privades distribuïts ja ara a 21 
municipis135 metropolitans. En ells es pot deixar la bici de manera gratuïta durant un període 
màxim de 48 hores consecutives entre setmana i 72 els caps de setmana per tal d’afavorir 
la rotació. Aquest servei està actiu els 365 dies de l’any durant les 24 hores del dia. 

2. Lloguer o cessió de bicicletes 

Entre els projectes més antics basats en la cessió de bicicletes es troba el Bicifeina que 
s’emmarca en les accions «aire més net, menys soroll» impulsades pel Govern de la Ge-
neralitat en el marc del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA) apro-
vat per l’Acord de Govern GOV/127/2014, de 23 de setembre. En aquest projecte es preveu 
el préstec durant 6 mesos de bicicletes a persones treballadores de la Generalitat de Cata-
lunya, sent el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) on primer es va impulsar 
aquest sistema, si bé des de juny de 2015 es va implantar també al Departament d’Interior 
i al Departament de Salut.136 

 
134 La Xarxa de Ciutats per la Bicicleta és una associació composta per ciutats i territoris espanyols que té per 
objecte generar una dinàmica conjunta per facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, 
especialment al medi urbà. Va ser creada el 2009 durant la celebració de les II Jornades de la Bicicleta Pública 
a Sevilla, en aquell moment ja van ser més de 30 els municipis que es van voler adherir. Actualment són més 
de 140 els socis de l'entitat, que representen gairebé 1.000 municipis espanyols i Antoni Poveda, de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, n'és el President de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta. En aquest marc el 2020 
Adif i la Xarxa de Ciutat per la Bicicleta s’alien per impulsar la intermodalitat ferrocarril – bicicleta (nota de 
premsa de 22.01.2020). 
135 Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Papiol, el Prat de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Ripo-
llet, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern 
i Viladecans.  
136 Les actuacions relacionades amb el bicifeina són: 1. El préstec de l’empresa al treballador d’una bicicleta 
d’ús privat, per als desplaçaments de casa a la feina 2. garantir a la feina un lloc per aparcar amb seguretat 
3. assegurança i registre de la bicicleta, 4. formació en conducció urbana 5. elements de seguretat 6. servei 
de manteniment i 7. acompanyat de missatges de sensibilització: aire més net, menys soroll. 

https://www.ciudadesporlabicicleta.org/
https://www.bicibox.cat/ca-es/Bicibox
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/bicifeina/
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/2020/01/22/adif-y-la-red-de-ciudades-por-la-bicicleta-se-alian-para-impulsar-la-intermodalidad-ferrocarril-bicicleta/
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/2020/01/22/adif-y-la-red-de-ciudades-por-la-bicicleta-se-alian-para-impulsar-la-intermodalidad-ferrocarril-bicicleta/
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En la mateixa línia se situa un altre dels sistemes impulsats per l’AMB és el servei e-Bicibox 
que es basa en una flota pública de bicicletes elèctriques disponibles en un conjunt de mò-
duls d’estacionament exclusius (48 en total) distribuïts en 11 municipis137 de l’àrea metro-
politana ubicats preferentment als bescanviadors del transport públic, si bé també es troben 
en zones dels centres urbans, a zones residencials i zones d’aparcament de vehicles pri-
vades. 

També per fomentar l’ús de la bicicleta per anar a la feina l’AMB crea el 2017 el programa 
Biciempresa que és una subvenció en espècie, corresponent a la cessió temporal de bici-
cletes a empreses per promoure’n l’ús per a itineraris de mobilitat obligada. L'objectiu prin-
cipal de la subvenció és reduir l’ús del vehicle privat, menys sostenible, en favor de l’ús de 
la bicicleta, ja sigui aquesta com a medi de transport durant tot el desplaçament o bé en 
combinació amb el transport públic (desplaçaments intermodals). Aquesta iniciativa va co-
mençar el seu recorregut el 2017 amb un programa pilot en polígons industrials.138  

A més, complementàriament l’AMB també va posar en funcionament un servei de cessió 
de bicicletes elèctriques dins de la pròpia plantilla per als trajectes in itinere. Actualment 
l’AMB continua posant a disposició de les persones treballadores bicicletes (elèctriques i 
mecàniques), plegables o de passeig, durant un període de temps de 6 mesos i amb un 
màxim de 5 bicicletes per empresa de l’àrea de l’AMB. Tal com s’estableix en l’anunci de la 
Convocatòria 2022 d’aquest programa, l’objectiu de la promoció de l’ús de la bicicleta en 
detriment de l’ús del vehicle privat motoritzat està complint-se, al mateix temps que es cons-
tata un interès per aquestes subvencions en altres empreses i polígons d’activitat econò-
mica demostrant-se la bona acceptació d’aquestes iniciatives. Per aquest motiu, el pro-
grama Biciempresa es continua oferint a totes les empreses de l’entorn metropolità durant 
el període 2020-2023. 

A més, previsiblement el darrer trimestre de 2022 començarà a operar en alguns municipis 
un nou servei metropolità AMBici139 que posarà a disposició fins a 2.600 bicicletes elèctri-
ques i 236 estacionaments, la meitat (com a mínim) tindran punt de recàrrega elèctrica 
mentre que la resta seran energèticament autònomes per poder operar el sistema d’anco-
ratges mitjançant plaques fotovoltaiques. Està previst que el desplegament conclourà du-
rant el primer trimestre del 2023. Aquest nou servei metropolità s’emmarca en l’estratègia 
metropolitana del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) 2019-2024, el full de ruta de 
les polítiques de mobilitat de la metròpolis de Barcelona per als pròxims anys, i del Pla 
d’actuació metropolità (PAM) 2019-2023. S’ha desenvolupat a partir de l’experiència de l’e-
Bicibox i del Bicing, amb la intenció de que sigui un servei més potent. 

 
137 Castelldefels, Gavà, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, 
El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. 
138 En els anys 2017 i 2018, es van realitzar dues proves pilot, als polígons de Pedrosa de L’Hospitalet de 
Llobregat i del Pla de Sant Feliu de Llobregat (amb la participació d’un total de 18 empreses) i durant l’any 
2019 es va crear el programa Biciempresa, durant el qual un total de 49 empreses han gaudit de la subvenció 
en espècie de bicicletes elèctriques. Subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, a empreses i professi-
onals de municipis de l'àmbit metropolità. Convocatòria 2022 (núm. de registre 202110111644, BOPB de 
13.09.2021). 
139 AMBici arribarà a 15 municipis metropolitans: l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià 
de Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i 
Castelldefels. 

https://www.bicibox.cat/ca-es/e-Bicibox
https://www.amb.cat/ca/web/mobilitat/projectes-oberts/detall/-/projecteobert/biciempresa/6442204/11704?_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_ProjecteObertSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Fmobilitat%2Fmobilitat-sostenible%2Factuacions-i-projectes
https://www.barcelona.cat/mobilitat/es/actualidad-y-recursos/noticias/ambici-el-nuevo-servicio-de-bicicleta-metropolitana-sale-a-concurso-publico_1131851
https://www.amb.cat/ca/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencions--en-especie-de-cessio-de-bicicletes--a-empreses-i-professionals/6482891/11696?_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_format=list&_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_tema=mobilitat_tramit&_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_subtema=mobilitat_tramit.subvencions_bicicleta_electrica&_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Famb%2Fseu-electronica%2Ftramits%2Fllistat
https://www.amb.cat/ca/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/subvencions--en-especie-de-cessio-de-bicicletes--a-empreses-i-professionals/6482891/11696?_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_format=list&_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_tema=mobilitat_tramit&_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_subtema=mobilitat_tramit.subvencions_bicicleta_electrica&_TramitSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=%2Fweb%2Famb%2Fseu-electronica%2Ftramits%2Fllistat
https://bop.diba.cat/anunci/3120400/convocatoria-per-a-la-concessio-de-subvencions-en-especie-de-cessio-temporal-de-bicicletes-a-les-empreses-i-els-empresaris-o-professionals-de-l-ambit-metropolita-area-metropolitana-de-barcelona
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3. Subvencions per a la construcció de vies ciclistes. 

Les subvencions per tal d’ampliar el nombre de carrils bici i les vies verdes són una de  
mesures que s’han aplicat ja fa alguns anys, si bé entre les més recents convé fer un esment 
a que l’agost del 2018 el Departament de Territori i Sostenibilitat va fer una nova aposta per 
la mobilitat en bicicleta mitjançant una subvenció per a la construcció de vies ciclistes 
a través dels ens locals, gràcies als ajuts provinents del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER).140 Tot i que es van preveure dues línies d’ajuts per un cost total de 20 
milions d’euros, pel que fa a aquest informe convé destacar que la primera d’elles, dotada 
amb 17 milions d’euros, se centra en la mobilitat quotidiana.141 D’aquesta manera els ajuts 
prioritzaran aquelles actuacions que connectin diferents nuclis de població, polígons indus-
trials, grans centres generadors de mobilitat i estacions de transport públic aïllats dels prin-
cipals nuclis de població, propiciant un transvasament modal en aquests eixos de mobilitat 
quotidiana a favor dels mitjans de transport més sostenibles i eficients energèticament, i 
fomentant la intermodalitat amb el transport públic col·lectiu. 

Posteriorment, el 2022 s’aprova una nova línia de subvencions als ens locals de Catalu-
nya142 per al desenvolupament d'actuacions 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’inclouen les reformes urbanes que promoguin la mobilitat se-
gura i sostenible i molt especialment la mobilitat activa (a peu i en bicicleta), tals com la 
construcció de carrils bicicleta i itineraris per a vianants que redueixin la superfície destinada 
al vehicle privat. Alhora també es consideren actuacions subvencionables les adreçades 
específicament a la mobilitat activa a peu com ara la millora dels itineraris de vianants ac-
cessibles molt especialment a les travesseres.143  

En aquesta mateixa línia, el MITMA lidera la convocatòria d’ajudes als ajuntaments dins del 
Projecte d’infraestructura ciclista en el marc de les ajudes als ajuntaments associades 
a la Inversió 1 del component 1, Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en 
entorns urbans i metropolitans, del Pla de recuperació, transformació i resiliència.144 Aquest 
projecte està finançat per la UE, NextGeneration EU. En la convocatòria d’ajudes, en el 

 
140 Amb anterioritat, l’any 2016, també es va aprovar una subvenció dotada amb 4 milions d’euros per tal de 
construir nous carrils bici i vies verdes arreu de Catalunya durant el període comprès entre el 2016 i el 2018. 
A més de l’ampliació de la xarxa de carrils bici, cal tenir present que prèviament s’havia impulsat la intermo-
dalitat de les persones usuàries de la bicicleta amb altres mitjans de transport, ja que l’1 de gener del 2015 
entrà en vigor la modificació normativa que ho facilita. D’aquesta manera, es poden transportar gratuïtament 
les bicicletes als autobusos interurbans de les línies concessionades de la Generalitat, així com a totes les 
línies dels serveis de Rodalies, sense limitació horària. 
141 La segona línia de subvencions, de 3 milions d’euros, és per a vies en àmbits d'interès natural o cultural 
destinades principalment a un ús turístic. 
142 Ordre INT/89/2022, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de sub-
vencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura, 
sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà (DOGC núm. 
8658, de 02.05.2022). Aquestes ajudes les podran demanar els ajuntaments, les mancomunitats de municipis 
de Catalunya i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya que tinguin un màxim de població cen-
sada de 50.000 habitants. Les actuacions han d’executar-se en el període d’un any i mig des de la concessió 
de la subvenció. 
143 S'entén per itinerari accessible l'espai de vorera reservat al vianant i els creuaments de carrers. 
144 El C1./1. És el relatiu a les zones de baixes emissions i transformació del transport urbà i metropolità. Per 
aquesta línia d’ajudes vegeu Recomanacions per a projectes d’infraestructura ciclista en el marc de les ajudes 
a ajuntaments associades a la Inversió 1 del Component 1 del Pla de recuperació publicada pel Ministeri de 
Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.  

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente1.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente1.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904000.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904000.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904000.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/miniguia_calidad_prtr_infras_ciclistas_solicitantes.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/miniguia_calidad_prtr_infras_ciclistas_solicitantes.pdf
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marc la línia d’actuació per al Foment del canvi modal, es diferencien diverses actuacions 
relatives a la mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal (VMP): 1. Plataformes 
i carrils reservats per a bicicletes i/o  VMP, en particular es preveu l’establiment de corredors 
ciclistes en les zones periurbanes que comuniquen polígons, municipis veïns, centres uni-
versitaris amb les zones de baixes emissions; 2. Adequació de vies i espai urbà per a bici-
cletes i VMP i 3. Actuacions que millorin la intermodalitat, tant entre mitjans de transport 
col·lectiu com amb vehicles d’“última milla”, actuacions en intercanviadors, en aparcaments 
dissuasius i aparcaments segurs de bicicletes. Segons els requisits establerts en la convo-
catòria del 2021, per optar a questa línia d’ajudes cal que els municipis hagin aprovat un 
Pla de mobilitat sostenible en la data de presentació de la sol·licitud. La periodificació de 
les actuacions s’estén fins el 2026. 

Segons assenyala el MITMA (15/3/2022)145 les polítiques de mobilitat que tenen com a pro-
tagonista la bicicleta compten amb una dotació de fins 600 milions d’euros adreçats a ajun-
taments, comunitats autònomes i inversió directa del propi Ministeri. Dels quals ha s’han 
atorgat 220 milions d’euros per actuacions pro-bici en 111 municipis arreu del territori espa-
nyol, fet que es tradueix en quasi 1.000 km de carrils bici i més de 4.100 places segures per 
a bicicletes. Als projectes municipals cal afegir 108 projectes autonòmics que poden rebre 
266 milions d’euros per construir o adequar carrils bici, dins dels fons destinats a la mobilitat 
sostenible per a les comunitats autònomes. 

En l’àmbit municipal, l’AMB a l’àrea metropolitana va començar el 2017 a desplegar el pro-
jecte Bicivia amb l’objectiu de connectar de manera ràpida directa i segura els diferents 
municipis. Cal esmentar que aquest projecte encara està en procés, ja que a la fi del 2021, 
la distància executada n’era del 50% de la prevista. Així, l’AMB ha obert la tercera convo-
catòria de subvencions per als ajuntaments per completar la Bicivia amb una dotació de 2 
milions d’euros per desenvolupar la xarxa ciclable metropolitana durant els anys 2021 a 
2023. 

2.5. Promoció de la mobilitat amb vehicles elèctrics: els vehicles i les infraestruc-
tures 

Aquestes mesures afecten la mobilitat ocupacional perquè s’afavoreix la propietat de vehi-
cles de baixes emissions o elèctrics i es garanteix que aquests tinguin punts de recàrrega 
suficients, bé sigui als edificis de les activitats econòmiques o als centres urbans. Evident-
ment, les persones treballadores poden ser beneficiàries d’aquestes dues actuacions però 
cal tenir present que en la seva majoria les mesures s’adrecen a un públic ampli i que fo-
menten la mobilitat sostenible en general i no la mobilitat ocupacional sostenible en concret. 

Entre les iniciatives estatals més rellevants destaca el Programa MOVES III, regulat mitjan-
çant el Reial Decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes 
a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla146 per a l’execució de programes 
d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica en el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència europeu, dotat amb 400 milions d’euros ampliable, que podran ser ampliats fins 

 
145 Nota de premsa de La Moncloa de 15.03.2022. 
146 Reial Decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes a les comunitats au-
tònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’execució de programes d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica 
(MOVES III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu (BOE núm. 89, de 
14.04.2021). 

https://www.amb.cat/es/web/mobilitat/projectes-oberts/detall/-/projecteobert/bicivia/6439486/11704
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/150322-estrategia-bicicleta.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf
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a 800 milions d’euros si existeix un compromís adequat dels fons i sempre que existeixi 
disponibilitat pressupostària i prèviament a l’expiració del termini de vigència. La dotació 
d’aquest Programa per a Catalunya és de 65.587.765 euros per al període 2021-2023, ja 
que les sol·licituds es poden presentar des del dia següent a la publicació de la convocatò-
ria, el 2 d’octubre de 2021, fins el 31 de desembre de 2023. 

Aquest Programa es dirigeix a incentivar la mobilitat elèctrica, particularment estableix dos 
tipus d’actuacions subvencionables per tal de fomentar l’ús del vehicle elèctric (d’endoll o 
de pila combustible). El primer Programa d’incentius s’adreça a l’adquisició de vehicles elèc-
trics, mentre que el segon Programa d’incentius vol impulsar el desplegament d’infraestruc-
tures de recàrrega de bateries per aquests vehicles, bé siguin d’ús públic com privat. 

Així la repercussió sobre la mobilitat als centres de treball i les actuacions en el marc del 
Programa MOVES III tindran una afectació indirecta sobre la mobilitat laboral, especialment 
la relativa als trajectes de les persones treballadores als centres de treball, ja que no es 
preveuen mesures subvencionables específiques en aquest àmbit, com les regulades en el 
Programa anterior (MOVES II). Només es fa un esment a les persones treballadores dins 
de segon Programa d’incentius quan s’estableix que les infraestructures de recàrrega po-
dran estar destinades a l’ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades o públi-
ques per donar servei a les persones treballadores i als clients. 

Complementant el MOVES III, el Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic 
(MITECO) ha obert una convocatòria des del 20 de gener fins el 21 de març del 2022 del 
Programa d’ajudes a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (ciclomo-
tors, motos, quadricicles, turismes i furgonetes), l’anomenat MOVES Flotes.147 Aquesta 
nova línia incentiva de projectes integrals que operin en més d’una comunitat autònoma, té 
com a beneficiaris tant les empreses com el sector públic que poden sol·licitar l’incentiu per 
adquirir més de 25 vehicles lleugers (fins a 500 vehicles).148 

El Programa compta amb un pressupost de 50 milions d’euros com a quantia inicial. En ell 
es recullen tres blocs d’actuació: adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible, 
instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments de l’empresa o 
entitat sol·licitant i actuacions de transformació de la flota cap a l’electrificació. 

Pel que fa als punts de recàrrega en els aparcaments de l’empresa es fixa un màxim sub-
vencionable del 40% dels costos, si bé es pot incrementar en 10 punts percentuals, en el 

 
147 Ordre TED/1427/2021, de 17 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa 
d’incentius a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers (Programa MOVES FLOTES), en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 305, de 22.12.2021). Aquest Programa forma 
part del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) que està dissenyat per a la mobilització dels 
fons europeus Next Generation. En concret, s’inclou en el Component 1, Inversió 2, complementa altres pro-
grames ja publicats per al foment de la mobilitat elèctrica, com el Programa MOVES III i les dues edicions del 
MOVES Singulars. La data de final de la convocatòria de sol·licituds coincideix amb l’entrada en vigor de la 
nova Llei de trànsit, amb sancions relacionades amb les zones de baixes emissions. També vegeu l’Ordre 
VPD/74/2022, de 22 d'abril, de modificació de l'Ordre VPD/37/2022, de 9 de març, per la qual s'aproven les 
bases reguladores de les subvencions per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies 
d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen 
transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la 
Unió Europea-NextGenerationEU (DOGC núm. 8658, de 02.05.2022). 
148 En aquesta ocasió no es preveuen ajudes a particulars.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=ca&id=BOE-A-2021-21196
https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=ca&id=BOE-A-2021-21196
https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=ca&id=BOE-A-2021-21196
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904062.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904062.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904062.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904062.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904062.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904062.pdf
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cas d’ajudes a empreses mitjanes i en 20 punts percentuals si les ajudes són a micro o 
petites empreses. 

En l’àmbit municipal també es poden o s’han desenvolupat diverses bonificacions sobre els 
impostos locals en favor del vehicle elèctric.149 Entre les més rellevants es troben les se-
güents: 

▪ Bonificacions en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) per instal·lació de punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics. El Reial decret llei 29/2021, de 22 de desembre, 
en la seva disposició final cinquena, 150 regula les mesures fiscals per impulsar el vehicle 
elèctric mitjançant bonificacions en els impostos locals com a conseqüència de la ins-
tal·lació de punts de recàrrega, també preveu bonificacions en l’impost d’activitats eco-
nòmiques (IAE). Es permet que les ordenances fiscals regulin una bonificació de fins el 
50% de la quota corresponent a l’IAE per als subjectes passius que tributin per la quota 
municipal i hagi instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics  en els locals afectes 
a l’activitat econòmica (introdueix la lletra f) en l’art. 88.2 del Reial decret legislatiu 
2/2004). L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que las instal·lacions 
disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent. Amb tot, cal 
tenir present que, perquè aquesta mesura sigui d’aplicació, cal que els ajuntaments la 
incorporin en les seves ordenances, com ha fet l’Ajuntament de Terrassa.151 

▪ Bonificació de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. En el mateix Reial 
decret llei 29/2021 també es regula la possibilitat d’una bonificació en la quota de fins el 
90%.152 També es requereix la corresponent homologació de l’Administració competent. 
En l’Ajuntament de Terrassa i en l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres, es pot sol·li-
citar l’aplicació d’aquesta bonificació. En l’Ajuntament de Barcelona es troba recollida en 
la relació establerta a l'Ordenança Fiscal 2.1,153 en aquelles obres que tinguin per ob-
jecte la realització de construccions o instal·lacions declarades d'especial interès o utili-
tat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques, 
de foment de treball o que incorporin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'ener-
gia solar. Per a l’Ajuntament de Terrassa s’inclou en l’ordenança 2.5.154 

 
149 Per tal de fomentar l’ús del vehicle elèctric als municipis l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) i la Plataforma LIVE han elaborat un document adreçat a entitats locals amb 
recomanacions per a la implementació i promoció de la mobilitat elèctrica als seus municipis. Vegeu les Re-
comanacions d’accions municipals d’impuls a la mobilitat eficient i de baixes emissions. ICAEN, 2022.  
150 Reial decret-llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic pel 
foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables (BOE núm. 305, de 
22.12.2021). Aquesta disposició final cinquena modifica el tex refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març) en tant que introdueix la lletra f) en l’art. 88.2 del Reial 
decret legislatiu 2/2004. Té efectes a partir del 23 de desembre de 2021. 
151 Vegeu Ordenança fiscal núm. 2.2: impost sobre activitats econòmiques. Ajuntament de Terrassa, 2022. 
152 S’introdueix la lletra f) en l’art. 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004.  
153 Vegeu l’Ordenança fiscal núm. 2.1: ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·la-
cions i obres 2022. Ajuntament de Barcelona, 2022. 
154 Vegeu l’Ordenança fiscal núm. 2.5: impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ajuntament de Ter-
rassa, 2022. 

https://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/24_usos_energia/04_mobilitat/arxius/Fullet_ActuacionsMunicipals_VE.pdf
https://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/24_usos_energia/04_mobilitat/arxius/Fullet_ActuacionsMunicipals_VE.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa1044858853.pdf?codidoc=REY4NTAwMEFGNTUwQkFDMERDMzc3REYxQTA3RTJEOTE=&idrel=013083
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/normativa/2021-01/2.1-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-construccions-installacions-i-obres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/normativa/2021-01/2.1-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-construccions-installacions-i-obres.pdf
https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa1044861838.pdf?codidoc=NDhFNDNFMTk3OTFENzI3NkZGQTM3NkIyNUEyQkEwMzE=&idrel=013085
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▪ Bonificació de la quota de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) de ve-
hicles classificats com a zero emissions o elèctrics.155 Alguns ens locals com  l’Ajun-
tament de Barcelona permeten sol·licitar la reducció de la quota del 75% de l'impost 
sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles de tots tipus (excepte 
remolcs) classificats com a zero emissions segons el registre de vehicles de la Direcció 
General de Trànsit. En el cas que es produeixi la meritació de l'impost i no es disposi de 
la classificació de vehicles com a zero emissions per part de la Direcció General de 
Trànsit, també gaudiran de la bonificació els  vehicles que siguin elèctrics. La sol·licitud 
només s'ha d'efectuar una vegada i, un cop concedida, s'aplica als exercicis posteriors. 

▪ Bonificació de la quota de l'IVTM de vehicles classificats com a ECO que utilitzin 
combustible benzina, amb emissions fins a 120 gr/km de CO2. Alguns ajuntaments com 
l’Ajuntament de Barcelona permeten sol·licitar la reducció de la quota del 50% de l'im-
post sobre vehicles de tracció mecànica als propietaris de vehicles de tots tipus (excepte 
remolcs) classificats com a ECO que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins 
a 120 gr/km de CO2, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit. 
En el cas que es produeixi la meritació de l'impost i no es disposi de la classificació de 
vehicles amb emissions ECO per part de la Direcció General de Trànsit, també gaudiran 
de la bonificació els vehicles que reuneixen qualsevol de les condicions següents: vehi-
cles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, me-
tanol o hidrogen i vehicles híbrids que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins 
a 120gr/Km de CO2. La sol·licitud només s'ha d'efectuar una vegada i, un cop concedida, 
s'aplica als exercicis posteriors. 

▪ Bonificacions en la quota d’estacionament dels vehicles elèctrics. Alguns ajunta-
ments com l’Ajuntament de Barcelona han establert punts de recàrrega gratuïts  per als 
vehicles elèctrics en l’espai públic de la ciutat, alhora que aquests vehicles tenen exemp-
ció en la quota d’estacionament de l’àrea blava i reduccions en la verda mitjançant l’ob-
tenció de la targeta acreditativa com a vehicles elèctrics.156 

 

 
155 Vegeu l’Ordenança fiscal núm. 1.2: ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció me-
cànica 2022. Ajuntament de Barcelona, 2022. 
156 Vegeu l’Ordenança fiscal núm. 3.12: taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública 2022. 
Ajuntament de Barcelona, 2022. 

https://ajuntament.barcelona.cat/norma-portal-juridic/#vid/1-2-ordenanca-fiscal-896508729
https://ajuntament.barcelona.cat/norma-portal-juridic/#vid/1-2-ordenanca-fiscal-896508729
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/normativa/2021-01/3.12-taxes-per-lestacionament-regulat-de-vehicles-a-la-via-publica-area.pdf
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2.6. Taula resum dels incentius econòmics i les actuacions en favor d’una mobilitat ocupacional, intel·ligent i sostenible 

TAULA 7. Quadre resum dels incentius econòmics i les actuacions 

Actuacions en favor d'una mobilitat ocupacional 
més intel·ligent i sostenible 

Objectius i mesures proposades 
Activa  
des de  

Activa  
fins 

1. Foment de la planificació de la mobilitat in-
tel·ligent i sostenible en els centres de treball 

Foment de la planificació de la MOMIS. 2015 2022 

1.1 Programa d'ajuda de canvi modal i ús eficient 
dels medis de transport 

L’IDAE cerca incentivar mitjançant ajudes l'elaboració de plans de trans-
port sostenible al centre de treball per assolir canvis en el repartiment mo-
dal i en detriment de l'ús del cotxe privat de baixa ocupació. Altres requi-

sits: ús eficient dels medis de transport o eficiència energètica, amb assoli-
ment de percentatge determinat d'estalvi energètic. 

2015 2018 

1.2 Subvencions destinades a l'elaboració del 
PDE de l'àmbit local 

L’ATM compta amb diversos programes adreçats a persones físiques, em-
preses i societats mercantils de l'àrea de Barcelona. Subvenció del 50% 

del cost de redacció del PDE amb un màxim de 5.000€, si bé import depèn 
de variables com dimensió del centre o ubicació territorial. 

2019 2022 

1.3 Bonificacions sobre l’IAE 

Alguns ens locals com l’Ajuntament de Sant Cugat desenvolupen mesures 
de bonificació sobre l’IAE, adreçada als subjectes passius que estableixin 

un Pla de transport per als treballadors que tingui per objecte reduir el con-
sum d’energia i emissions. La idea és bonificar l’equivalent al 50% del cost 
dels serveis acreditats en l’exercici anterior, amb la limitació de que la bo-

nificació no podrà ser superior al 20% de la quota de l’IAE. 

2022 2022 

1.4 Reducció quota de les cotitzacions per con-
tingències professionals 

El MISS cerca la planificació de la mobilitat en l'empresa i promoure els 
PDE amb finalitat preventiva. Forma part d'una reducció del 5% de les 

quotes de la SS per contingències professionals per reduir la sinistralitat 
laboral, a la qual s'afegeix un altre 5% si existeix inversió de l'empresa en 
accions complementàries entre les quals figuren els plans de mobilitat vià-

ria. 

2017 
Actual-
ment  

suspesa 

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

Ajudes econòmiques mitjançant les subvencions per a la implementació de 
les mesures recollides en els PDE. 

2019 2021 
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2.1 Programa d'incentius a la mobilitat eficient i 
sostenible: Programa MOVES 

L’IDAE gestiona el Programa MOVES que s’estructura en 4 línies d’actua-
ció: 1. incentivar la compra de vehicles d’energies alternatives, 2. instal·lar 
infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, 3. el desenvolupament 
d’incentius per implementar sistemes de préstec de bicicletes elèctriques i 
4. per a la implementació de les mesures recollides en els PDE. El 4rt punt 
compta amb un dotació de fins el 10% del fons, amb un límit de 200.000€ 
d'ajuda per beneficiari per a la implantació de PDE en els centres de tre-

ball amb una ajuda del 50% del cost subvencionable. 

2019 2019 

2.2 MOVES II 

IDAE replica MOVES I amb algunes modificacions en plena recuperació 
de la pandèmia de la COVID-19. Les actuacions subvencionables s'adre-
cen a la implementació de mesures de mobilitat sostenible als centres de 
treball o centres d'activitat que tinguin com objectiu actuar sobre la mobili-
tat de les persones treballadores, els i les clientes i altres persones usuà-

ries. Les mesures s'agrupen en línia 4 d'actuació, amb actuacions com: fa-
cilitar l'accés al centre de treball a peu o en bicicleta, fomentar del trans-

port col·lectiu, disposar de línies específiques i autobusos llançadora, pla-
taformes i sistemes de vehicles compartits, regulació de l'aparcament amb 

criteris de sostenibilitat. 

2020 2021 

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

Entre les estratègies de foment de la MOMIS s’assenyala com una de les 
opcions prioritàries l’impuls del transport públic com a via d’accés als cen-
tres de treball. Les diferents mesures poden tenir una repercussió directa i 
de caire econòmic en les persones treballadores o bé constituir subvenci-
ons atorgades als ens locals per tal d’afavorir el transport públic i col·lec-

tiu.  

2010   2024 

3.1 Ajudes amb repercussió directa en les perso-
nes treballadores  

 Són actuacions que generen beneficis de caire econòmic en les persones 
treballadores. Les fórmules més emprades són les exempcions tributàries 
per a les empreses que faciliten títols de transport als i les treballadores, 

les fórmules indirectes de pagament del transport públic per targeta o me-
dis electrònics o les reduccions/gratuïtat per a l’ús de determinats serveis 

relacionats amb la mobilitat sostenible. 

2010  2022  
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3.1.1 Desgravacions fiscals en l'IRPF 

La reforma de l'IRPF afegeix un nou supòsit que fixa una exempció en la 
tributació de l'impost de les quantitats satisfetes per les empreses per a 
desplaçaments entre la residència i el centre de treball amb un límit de 

1.500 euros anuals per cada treballador/a. Es lliuren a les persones treba-
lladores abonaments o títols de transports, personals i intransferibles, que 

permeten realitzar un nombre il·limitat de viatges en transport públic 
col·lectiu. 

2010 2022 

3.1.2 Tiquet transport 

També són fórmules indirectes de pagament exemptes de la tributació de 
l'IRPF les quantitats satisfetes per l’empresa, mitjançant el lliurament de 

targetes o qualsevol altre medi electrònic de pagament que puguin utilitzar-
se exclusivament per a l'adquisició de títols de transport públic col·lectiu de 

viatgers. Cal que estiguin numerats, expedits de forma nominativa i in-
transferible i que figuri l'empresa emissora.  

2010 2022 

3.1.3 Ajudes directes al transport de viatgers 

El Reial decret 11/2022  regula el finançament d’ajudes directes al trans-
port de viatgers (art. 2 a 10) mitjançant una reducció d'un 30% el preu de 

tots els abonaments i títols multiviatge als serveis de transport públic 
col·lectiu terrestre de competència autonòmica o local. També en la norma 
s’estableixen altres mesures en matèria de transport (art. 10 a 12), com les 

ajudes directes del 50% en els títols multiviatge dels serveis ferroviaris 
prestats per Renfe sotmesos a Obligacions de Servei Públic (Rodalies, 

Mitjana Distància i Avant), així com els títols multiviatge de les concessions 
estatals de serveis públics transport regular de viatgers d'ús general per 

carretera 

2022 2022 

3.1.4 Reducció o gratuïtat tarifària - Sistema d'a-
parcaments dissuasius P+R 

Són actuacions sobre la mobilitat ocupacional pendular d'àmbit municipal. 
Es facilita l’accés a aparcaments de vehicles amb tarifes reduïdes o gratuï-
tes gràcies a la combinació de l’ús entre el vehicle privat i el transport pú-

blic col·lectiu. El més habitual és el Sistema d’aparcaments dissuasius 
Park&Ride (P+R) situats a la perifèria de les ciutats i/o pròxims a intercan-
viadors metropolitans, nodes i parades de transport públic (estacions d’au-
tobusos, metro o ferrocarril), constituint-se en bescanviadors que fomenten 

la intermodalitat entre el transport privat i el transport col·lectiu.  

2018 2022 
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3.1.4 T. Verda 

La T-verda és un títol de transport de l’ATM que permet utilitzar de manera 
il·limitada i gratuïta els serveis de transport públic integrats dins de les sis 

zones tarifàries delimitades a partir de la zona tarifària i durant 3 anys. 
Està adreçada als ciutadans de l'àmbit ATM que hagin donat de baixa i 

desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental i que es comprometen a 
no adquirir cap vehicle durant la vigència de la targeta. 

2017 2022 

3.2 Subvencions per als municipis 

Són les eines econòmiques previstes als municipis per tal d’incentivar i fo-
mentar la mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible, ja sigui en fa-
vor de les zones de baixes emissions, la priorització del transport públic, el 

foment de la mobilitat activa i/o la intermodalitat. 

2021   2024 

3.2.1 Programa d'ajudes municipis per a la im-
plantació de zones de baixes emissions i la 
transformació digital i sostenible del transport 
urbà 

La 2a de les línies del Programa preveu mesures destinades a fomentar el 
canvi modal en entorns urbans i metropolitans fins a modes de transport 
més sostenibles, prioritzant el transport públic i la mobilitat activa, mentre 

que la 4a s’adreça a actuacions de digitalització que repercuteixin en la mi-
llora de l’experiència de la persona usuària o de l’accessibilitat del trans-
port públic col·lectiu, o bé que contribueixin a l’eficàcia en la gestió del 

trànsit i del transport i de la gestió de la demanda. Entre les mesures con-
templades es preveuen accions orientades a la informació en temps real, 

la planificació d’itineraris o el pagament digital, entre d’altres. 

2021 

Convocat. 
2021     

execució  
2024 

3.2.2 Connectivitat territorial innovadora 

Els pressupostos generals de l'Estat (PGE) preveuen una línia de subven-
cions amb l'objectiu de recolzar financerament la implantació de solucions 
innovadores de mobilitat destinades a les CA i als ens locals. Una de les 
alternatives de transport previstes són el transport per autobús, combinat 
amb l’anomenat “servei a demanda”, que en ocasions és més eficient en 
termes econòmics, mediambientals i socials. També els PGE ofereixen 

subvencions destinades al finançament del transport públic regular de viat-
gers de Madrid, Barcelona, València i Illes Canàries i subvencions a enti-

tats locals per transport públic col·lectiu urbà interior. 

2022 2024 

4. Foment de la mobilitat activa 
Actuacions diverses que fomenten la mobilitat activa ja sigui mitjançant la 
intermodalitat, els aparcaments segurs, el lloguer o cessió de bicicletes o 

la construcció de vies ciclistes. 
2014 

Sense 
data fixada 
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4.1 Intermodalitat de la bicicleta i els aparca-
ments segurs 

El MITMA, Adif i Renfe han subscrit diferents acords, dins del marc de la 
Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, per afavorir la intermodalitat entre el 
tren i la bicicleta amb eixos d’actuació com la implantació d’aparcaments 

segurs en  les estacions, serveis de préstec de bicicletes per a recorreguts 
de “darrera milla” des de les estacions, facilitar l’accés de les bicicletes a 

les estacions, el foment del cicloturisme i, a més, en el cas de Renfe, facili-
tar el transport de bicicletes en els trens. També a 21 municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona s’ha impulsat el Bicibox, servei que preveu 
una xarxa pública d'aparcaments gratuïts i segurs per a bicis privades. 

2020 
Sense 

data fixada 

4.2 Lloguer o cessió de bicicletes 

El Bicifeina, projecte pioner (2014), preveu el préstec durant 6 mesos de 
bicicletes a persones treballadores de la Generalitat de Catalunya. L’e-Bi-
cibox, impulsat per l’AMB, es basa en una flota pública de bicicletes elèc-
triques disponibles en un conjunt de mòduls d’estacionament exclusius (48 
en total) distribuïts en 11 municipis de l’àrea metropolitana i ubicats prefe-

rentment als bescanviadors del transport públic o en centres urbans, zones 
residencials i zones d’aparcament de vehicles privades. També l'AMB crea 
el 2017 el programa Biciempresa (2017 fins a l'actualitat) que és una ces-

sió temporal de bicicletes a empreses de l'àrea metropolitana per pro-
moure’n l’ús per a itineraris de mobilitat obligada. I per a la pròpia plantilla 
l'AMB va posar en funcionament un servei de cessió de bicicletes elèc-

triques per als trajectes in itinere. Previsiblement el darrer trimestre de 
2022 començarà a operar en alguns municipis un nou servei metropolità 

AMBici amb 2.600 bicicletes elèctriques i 236 estacionaments. 

2014 
Sense 

data fixada 

4.3 Subvencions per a la construcció de vies ci-
clistes 

Subvenció per a la construcció de vies ciclistes a través dels ens lo-
cals (2018 i 2022) gestionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
També el MITMA lidera la convocatòria d’ajudes als ajuntaments dins del 
Projecte d’infraestructura ciclista en el marc de les ajudes als ajunta-
ments finançats pel Fons NextGenerationEU (2021-2026). En l'àmbit mu-

nicipal, l’AMB ha obert la tercera convocatòria de subvencions per als 
ajuntaments per completar la Bicivia per desenvolupar la xarxa ciclable 

metropolitana durant els anys 2021 a 2023. 

2018 2026 
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5.  Promoció de la mobilitat amb vehicles elèc-
trics: els vehicles i les infraestructures 

Per tal d’incentivar i fomentar l'ús del vehicle elèctric i el desplegament 
d'infraestructures de recàrrega per aquests vehicles es preveuen un con-

junt d'ajudes, subvencions i bonificacions. 
2021 

Sense 
data fixada 

5.1 MOVES III 

Per incentivar la mobilitat elèctrica sota dos tipus d’actuacions subvencio-
nables que fomenten l’ús del vehicle elèctric (d’endoll o de pila combusti-
ble). El primer Programa d’incentius s’adreça a l’adquisició de vehicles 

elèctrics, mentre que el segon Programa d’incentius vol impulsar el desple-
gament d’infraestructures de recàrrega de bateries per aquests vehicles, 

bé siguin d’ús públic com privat.  

2021 2023 

5.2 MOVES Flotes 

El Programa d’ajudes a projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleu-
gers (ciclomotors, motos, quadricicles, turismes i furgonetes) té com a be-
neficiaris tant les empreses com el sector públic que poden sol·licitar l’in-

centiu per adquirir més de 25 vehicles lleugers (fins a 500 vehicles). Recull 
tres blocs d’actuació: adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combusti-
ble, instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparca-
ments de l’empresa o entitat sol·licitant i actuacions de transformació de la 

flota cap a l’electrificació.  

2021 2022 

5.3 Bonificacions en l’impost d’activitats econò-
miques (IAE) per instal·lació de punts de recàr-
rega per a vehicles elèctrics.  

El Reial decret-llei 29/2021 preveu que les ordenances fiscals regulin una 
bonificació de fins el 50% de la quota corresponent a l’IAE per als subjec-
tes passius que tributin per la quota municipal i hagi instal·lat punts de re-
càrrega per a vehicles elèctrics  en els locals afectes a l’activitat econò-

mica. Cal que els ens locals incorporin aquesta bonificació en les seves or-
denances municipals com ha fet l’Ajuntament de Terrassa. 

2021 
 Sense 

data fixada 

5.4 Bonificació de la quota de l’impost de cons-
truccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a la 
instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics 

El Reial decret-llei 29/2021 preveu la possibilitat que els ens locals fixin 
una bonificació en la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i 

obres de fins el 90%en aquelles obres que tinguin per objecte la realització 
de construccions o instal·lacions declarades d'especial interès o utilitat mu-
nicipal com ara per a la instal·lació de punts de recàrrega de per a vehicles 
elèctrics. En alguns ens locals com l’Ajuntament de Barcelona i el de Ter-

rassa es pot demanar aquesta bonificació.  

2022 
Sense 

data fixada 

5.5 Bonificació de la quota de l'impost de vehi-
cles de tracció mecànica (IVTM) de vehicles clas-
sificats com a Zero emissions o elèctrics 

Alguns ens locals com l'Ajuntament de Barcelona permeten sol·licitar la re-
ducció del 75% de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 
als propietaris de vehicles de tots tipus (excepte remolcs) classificats com 

a Zero emissions segons el registre de vehicles de la DGT. 

2022 
Sense 

data fixada 
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5.6 Bonificació de la quota de l'IVTM de vehicles 
classificats com a ECO  

Alguns ens locals com l’Ajuntament de Barcelona permeten sol·licitar la re-
ducció del 50% de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 
als propietaris de vehicles de tots tipus (excepte remolcs) classificats com 
a ECO que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120 gr/km 

de CO2, segons el registre de vehicles de la DGT. 

2022 
Sense 

data fixada 

5.7  Bonificacions en la quota d’estacionament 
dels vehicles elèctrics 

Alguns ens locals com l’Ajuntament de Barcelona han establert punts de 
recàrrega gratuïts en l’espai públic de la ciutat, alhora que aquests vehi-
cles tenen exempció en la quota d’estacionament de l’àrea verda i blava 

mitjançant l’obtenció de la targeta de vehicles elèctrics. 

2022 
Sense 

data fixada 
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3. Gestió de la mobilitat ocupacional a Catalunya. 

3.1. La planificació i la gestió de la mobilitat a Catalunya 

El marc normatiu per a la planificació i la gestió de la mobilitat a Catalunya es fonamenta 
en diverses normes, plans i programes d’àmbits territorials i competencials diferents la qual 
cosa el converteix en un marc normatiu complex. Alhora, cal tenir present que la normativa 
bàsica ha de coexistir amb normativa relativa a elements específics de la mobilitat (transport 
terrestre, ferroviari, plans d’infraestructures, llei de carreteres, transports de viatgers, etc. ) 
i mediambientals. 

La normativa d’especial rellevància relativa a la mobilitat sostenible a Catalunya és, tal com 
s’ha explicat en el primer apartat d’aquest capítol, la Llei 9/2003, de 13 de juny, 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. Amb tot, per al desenvolupament d’aquest apartat 
també s’ha pres com a referència la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible es-
tatal que dedica el seu capítol III al transport i la mobilitat sostenible. 

En relació amb la planificació de la mobilitat a Catalunya, la Llei regula en el seu capítol II 
els instruments de planificació que han de concretar, per a l'àmbit territorial que en cada 
cas els correspongui, l'aplicació dels objectius de mobilitat de la Llei mitjançant l'establiment 
de directrius, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. Pel que fa a 
la gestió la Llei 9/2003 estableix els següents òrgans: les autoritats territorials de la mobilitat, 
el Consell Català de la Mobilitat i els consells territorials de la mobilitat. 

En aquesta línia també cal tenir present el Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a 
certs instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de Mobilitat. En ell, s’estableix 
el procediment per a l'elaboració i tramitació de les directrius nacionals de mobilitat, els 
plans directors de mobilitat i els plans específics, d'acord amb el que preveu la Llei esmen-
tada. I sobre el Consell Català de la Mobilitat, determina la composició, l'estructura i el règim 
de funcionament. 

D’altra banda, convé esmentar que en l’aplicació d’aquests instruments de planificació i de 
gestió de la mobilitat cal tenir present la normativa relativa a l’avaluació ambiental. La nor-
mativa estatal fixa en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, les línies 
per elaborar l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes 
sobre el medi ambient. Tanmateix, segons la disposició addicional vuitena de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, mentre 
no es realitza l’adaptació de la normativa catalana a l’esmentada normativa bàsica estatal, 
el marc legal d’avaluació ambiental el conforma la Llei 6/2009 del 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, sempre i quan no es contradigui amb les prescripcions de 
dita normativa estatal. 

A Catalunya una altra de les normes d’especial rellevància en relació amb la mobilitat és la 
Llei 10/2004, de 24 de desembre, d’urbanisme que en el seu articulat fa esment de l’impacte 
generador de la mobilitat que deriva dels nous assentaments. Per aquest motiu, el text le-
gislatiu fixa l’obligació d’acompanyar certs plans urbanístics amb un document de mesures 
correctores. 
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Els instruments de planificació determinats normativament, que s’analitzaran breument a 
continuació, són els següents:157 

▪ Les Directrius Nacionals de Mobilitat (D, es concentren en un document marc amb ob-
jectius genèrics per al conjunt del territori català. Les directrius han de servir per elaborar 
la resta d’instruments de planificació de la mobilitat. 

▪ Els plans directors de mobilitat (PDM), que tenen per objecte l’aplicació per territoris de 
les directrius nacionals de mobilitat. 

▪ Els plans específics (PE), que tenen per objecte l’aplicació per sectors de les directrius 
per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, tant en el cas de transport de 
persones com en el de mercaderies (serveis ferroviaris, de carreteres, etc.). Poden tenir 
un abast territorial variable. 

▪ I els PMUS (PMU), que són els document bàsic per configurar les estratègies de mobi-
litat sostenible dels municipis de Catalunya, ja sigui a nivell municipal com mancomunat. 

▪ Els plans de mobilitat als polígons industrials i els centres generadors de mobilitat (CGM) 
i els plans de desplaçaments d’empresa (PDE). L’anàlisi fixarà el seu focus sobre els 
PDE i les mesures en ells contingudes, atesa la seva rellevància com a principals ins-
truments de la gestió de la mobilitat ocupacional en els centres de treball. 

3.2. Les Directrius nacionals de mobilitat 

Les Directrius nacionals de mobilitat158 són el marc orientador de la resta d’instruments de 
planificació de la mobilitat. Tal com s’estableix al text de la Llei 9/2003, aquestes directrius 
que s’apliquen a tota Catalunya, tenen caràcter de pla territorial sectorial i precisen d’una 
revisió, com a mínim, cada sis anys per tal d’incorporar els canvis que es produeixin a l’en-
torn de la mobilitat. 

Entre les vint-i-vuit Directrius regulades en l’article 4 del Decret 362/2006 convé destacar 
les següents per la seva incidència en la mobilitat ocupacional: fomentar l'ús del transport 
públic als diferents àmbits territorials, aplicar les noves tecnologies en la millora de la infor-
mació en temps real per als usuaris del vehicle privat i del transport públic, integrar la xarxa 
del transport públic dins el sistema intermodal de transport, millorar la qualitat, fiabilitat i 
seguretat del transport públic de superfície, assegurar l'accessibilitat als centres de treball i 
estudi, racionalitzar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i metropolitans, es-
tablir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre d'accidents i 
de víctimes mortals (per tal d'incorporar-los al Pla de seguretat viària), promoure l'ús dels 
desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la seguretat i la comoditat dels via-
nants i ciclistes i promoure entre la ciutadania un canvi de cultura vers la mobilitat sostenible 
i segura. 

 
157 La relació entre els diferents plans esmentats és jeràrquica, de manera que els PMU han de desenvolupar 
les indicacions dels PDM i PE, i aquests al seu torn els objectius de les DNM. 
158 Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les directrius nacionals de mobilitat (DOGC núm. 4734, 
de 05.10.2006).   

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4734/525851.pdf
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En relació amb les Directrius nacionals de mobilitat cal tenir present que recentment l’Acord 
per a la qualitat de l’aire a Catalunya subscrit el març de 2022 es compromet a actualitzar-
les i a redactar els Plans directors de mobilitat de Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, 
Girona, Lleida i Pirineus. Aquesta mesura es fixa en el marc de la tercera línia d’acció rela-
tiva a l’Acceleració de la implantació d’un model de mobilitat més sostenible, saludable i 
segura. Més concretament es recull en el punt 3.2 de “La planificació de la mobilitat soste-
nible, saludable i segura”. Aquest Acord ha estat subscrit pel Govern, pels alcaldes i alcal-
desses de municipis de més de 20.000 habitants, les diputacions, entitats municipalistes, 
gestors d’infraestructures i els principals agents socials i econòmics de tot Catalunya. 

3.3. Els plans directors de mobilitat (PDM) 

D’acord amb el que determina l’art. 7 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, el PDM ha de ser el 
resultat d’una reflexió pluridisciplinària entre urbanisme, transports i medi ambient que per-
meti posar en marxa una política de mobilitat sostenible per trobar un equilibri entre les 
necessitats de les persones i les funcions de la ciutat i el conjunt del territori. 

Els PDM tenen per objecte la desagregació territorial de les Directrius nacionals de mobilitat. 
Els PDM han de contenir, com a mínim, els següents ítems: el seguiment i gestió de la 
mobilitat de la zona, l’ordenació del trànsit interurbà d’automòbils, la promoció dels trans-
ports públics col·lectius, el foment de l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu, l’orde-
nació i explotació de la xarxa viària principal de la zona, l’organització de l’aparcament in-
trazonal, i el transport i distribució de mercaderies. 

El procés d’elaboració i tramitació dels plans s’estableix per reglament, però en qualsevol 
cas ha de garantir la participació dels ens locals afectats, dels organismes i les entitats 
representatives en l’àmbit de la mobilitat, i dels departaments de la generalitat les compe-
tències dels quals en poden quedar afectades. La iniciativa d’elaboració dels PDM corres-
pon a l’autoritat territorial de la mobilitat de l’àmbit corresponent o, en cas que aquest ens 
no hagi estat constituït, als consells comarcals o al departament de la Generalitat de Cata-
lunya competent en matèria d’infraestructures de mobilitat i de transport en els altres casos.  

Actualment, s’han realitzat el PDM de la Regió Metropolitana de Barcelona, el PDM del 
Camp de Tarragona, PDM de les comarques gironines (2010), PDM de les Terres de l’Ebre 
2021-2027. Per tant, resta per desenvolupar els de la resta d’àmbits. Els PDM, per tant, és 
una eina útil per al desenvolupament regional de les estratègies de mobilitat. 

Pla director de mobilitat del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona 2020-2025 
(PDM 2020-2025) 

El Pla director de mobilitat del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona 2020-2025159 apro-
vat el juliol de 2020 és el tercer pla director de mobilitat que s’elabora en l’àmbit de l’ATM de l’àrea de 
Barcelona. El primer va ser per al període 2008-2012, el segon per al període 2013-2018 -que es va pror-
rogar un any més- i el tercer correspon al període 2020-2025. Els dos anteriors abastaven la Regió Metro-
politana de Barcelona. Aquest tercer incorpora l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès i Osona perquè, 
actualment, aquest és l’àmbit propi d’actuació de l’ATM de Barcelona. 

El PDM es basa en 10 eixos i proposa un total de 86 mesures que hauran de desenvolupar les diferents 

 
159 Acord GOV/92/2020, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de 
Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025 (DOGC núm. 8178, de 16.07.2020). 

https://govern.cat/govern/docs/2022/03/18/14/54/fe547fc8-9fe3-48e5-b987-ae322c30cc0d.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2022/03/18/14/54/fe547fc8-9fe3-48e5-b987-ae322c30cc0d.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm2020-2025/ACORD-GOV.92.2020-de-14-de-juliol.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm2020-2025/ACORD-GOV.92.2020-de-14-de-juliol.pdf
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administracions públiques, i que tenen un cost estimat de 100 milions d’euros. 160  

Pel que fa a la mobilitat ocupacional destacar que en els diferents eixos estratègics es preveu el següent: 

- En l’EA0 es preveu impulsar una regulació de normativa específica per a aquells espais que provoquen 
molta necessitat de mobilitat laboral o d’oci i analitzar i implantar un nou sistema de tarifes i preus del 
transport públic.  

- En l’EA1 es pretén potenciar la mobilitat activa com a mode principal de mobilitat en recorreguts de curta 
i mitja distància.  

- En el EA2 s’impulsen accions per assolir la visió zero d’accidentabilitat en la mobilitat, 70 Km de noves 
xarxes interurbanes de vianants i bicicletes (inclòs la redacció d’un Pla de vianants de la xarxa interurbana), 
potenciar l’estratègia integral als aparcaments d’enllaç i l’aprovació del Pla director urbanístic, la priorització 
d’intercanviadors més necessaris i integració en els seus projectes de grans aparcaments de bicicletes i 
gestionar la xarxa viària per tal que prioritzi l’eficiència del transport públic viari.  

- En l’EA3 es vol impulsar la digitalització del transport a demanda que permeti desenvolupar serveis de 
transport flexible.  

- En EA4 es preveu integrar de manera ordenada els nous mitjans de mobilitat personal, impulsar un marc 
normatiu i una taula pels vehicles de mobilitat personal. 

- En l’EA6 es pretén resoldre i articular la mobilitat associada als centres de treball i els CGM. Es preveuen 
mesures sobre la planificació de la mobilitat laboral als centres de treball mitjançant els PDE i als CGM i 
polígons a través de plans de mobilitat específics (PME), crear i mantenir en el temps una línia d’ajuts per 
la redacció de PDE i altres mesures complementàries de suport econòmic a la implantació de mesures, 
impulsar una estratègia de foment del teletreball i flexibilitat horària i millorar la mobilitat dels polígons mit-
jans i petits i als CGM. 

- En l’EA7 es fixen mesures orientades a realitzar un esquema definit en el temps d’incentius fiscals i no 
fiscals a l’adquisició i l’ús de vehicles de baixes emissions, promoure subvencions i bonificacions per aque-
lles empreses i organitzacions que apostin per flotes de vehicles sostenibles i coordinar el desplegament 
de la infraestructura de recàrrega adequada per a vehicles elèctrics (subvencions, dotacions mínimes als 
PMU...).  

3.4. Els plans específics de mobilitat (PEM) 

Tal i com s’ha enunciat anteriorment, els PEM tenen per objecte l’aplicació sectorialitzada 
de les directrius per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, tant en el cas de 
transport de persones com en el de mercaderies. 

Un dels requisits fixats normativament és que en el procés d’elaboració i de modificació dels 
PEM han de participar els ens locals afectats i els organismes i les entitats representatius 

 

160 El Pla pretén donar resposta a 5 objectius estratègics: una mobilitat saludable i sostenible; una mobilitat 
eficient i productiva; una mobilitat segura i fiable; una mobilitat inclusiva i equitativa i una mobilitat intel·ligent 
i digital. Els eixos estratègics que es plantegen pel nou pdM i que són els següents: EA0 Governança, plani-
ficació i digitalització de la mobilitat; EA1eines per a una mobilitat saludable; EA2 xarxes de mobilitat accessi-
bles i segures; EA3 servei de transport públic inclusiu i de qualitat;EA4 altres formes de mobilitat responsables 
i eficients; EA5 nova gestió de la DUM i la logística; EA6 accés sostenible a les zones d’activitat econòmica i 
pols de mobilitat, i EA7 transició energètica i economia circular; EA8 eines per la millora contínua de la mobi-
litat i EA9 innovació de la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat ocupacional destaquen algunes de les mesures 
desenvolupades en els eixos 6 especialment, i en els eixos 2 i 3, si bé en els altres determinades accions 
també tindran incidència. 
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en l’àmbit de la mobilitat. Aquests PEM suposen la concreció en el territori de les directrius 
i objectius fixades en els instruments superiors. 

Entre els PEM cal destacar el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 (PTVC), el 
Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) 2006-2026161 i el Pla Director d’in-
fraestructures 2021-2030 del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, (pdI 
SIMMB) 162 

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 

El Pla de transports de viatgers de Catalunya (PTVC) 2020, aprovat el març de 2017, marca les directrius 
generals per millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera, 
amb l’horitzó de l’any 2020. L’objectiu que persegueix el Pla és fer que el transport públic sigui una alterna-
tiva real per atendre les necessitats de mobilitat de la ciutadania.   

L’àmbit d’actuació abasta el conjunt de serveis de transport col·lectiu interurbà de viatgers de l'àmbit de 
Catalunya, és a dir: serveis ferroviaris de rodalies i regionals o de distància mitjana; serveis regulars d'au-
tobús interurbans i altres modalitats, com ara els serveis discrecionals amb reiteració d'itinerari i cobrament 
individual, que es desenvolupen com a alternativa i complement dels serveis regulars, de manera especial 
en les zones de demanda baixa. Dintre d'aquests darrers, s'inclouen els serveis a la demanda i els serveis 
escolars a portes obertes. Així, l’àmbit d’actuació es limita, per tant, a les comunicacions interurbanes, sens 
perjudici de l’anàlisi de la coordinació entre els transport urbans i interurbans des d’un punt de vista inter-
modal. 

El Pla incorpora la racionalització i millora de l’oferta ferroviària, la millora dels serveis de bus, i potencia la 
coordinació de serveis. Quant a la gestió, implementa la integració tarifària en el conjunt de Catalunya amb 
un únic sistema tarifari i de gestió, la T-Mobilitat,163 millora l’atenció a l’usuari, garanteix l’accessibilitat a la 
xarxa i potencia la intermodalitat.  

En el Pla es desenvolupen diverses mesures que, tot i tenir una orientació més generalista, tenen incidència 
en la mobilitat ocupacional. Tal és el cas de les línies de treball dirigides a garantir una bona prestació del 
servei de rodalies de Catalunya amb la voluntat de reduir la saturació a les hores punta, millorar la comoditat 
i eficiència dels serveis amb serveis cadenciats i la incorporació de serveis semidirectes. A més, el Pla 
determina que quan estigui en servei la doble via, es procedirà a la reconfiguració de l’oferta per millorar les 
freqüències al corredor sud. Alhora preveu el desplegament de la xarxa de bus exprés.cat, el servei de 

 
161 En el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) 2006-2026 s’estableix un nou model de pla-
nificació del transport i de les infraestructures de la mobilitat per a Catalunya. L’objectiu previst és donar una 
forta empenta a la participació del ferrocarril en la mobilitat futura de passatgers i mercaderies. L’objectiu del 
PITC és desenvolupar un sistema de transport organitzat com a xarxa integrada i multimodal, definint de 
manera integrada la xarxa d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya amb 
el propòsit d’ampliar-lo amb la resta d’infraestructures portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de 
constituir un pla complet d’infraestructures de Catalunya.  
162 Tal com s’esmenta en el propi Pla director d’infraestructures del SIMMB 2021-2030 (pdI) de l’ATM recull 
les actuacions en infraestructures de transport públic previstes, per al període 2021- 2030, a l’àmbit del Sis-
tema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, SIMMB, en el que actua l’Autoritat del Transport Me-
tropolità (ATM), exceptuant la comarca del Ripollès, i inclou, per tant, les 12 comarques de la Demarcació de 
Barcelona. En el Pla s’inclouen les infraestructures per a bicicletes que promouen la intermodalitat d’aquest 
mode amb la xarxa de transport públic.  
163 En el Pla es preveu la implantació d’un únic sistema d’informació i gestió de la mobilitat a través del projecte 
de la T-Mobilitat a finals del 2018, partint de Barcelona i la regió metropolitana i que s’anirà estenent de manera 
progressiva al conjunt del territori a partir de finals de 2019. La T-Mobilitat integrarà tarifàriament tot Catalunya. 
El projecte comporta la incorporació de la tecnologia sense contacte en l’accés als serveis de transport de 
forma que sigui possible, en el futur, que amb un únic sistema es pugui accedir als serveis de mobilitat.  
Tal com s’especifica al Pla, la T-mobilitat permetrà superar l’actual sistema de corones perquè els usuaris 
acabaran pagant pels quilòmetres que realment facin i, a més, s’adaptarà a la intensitat de l’ús del transport 
públic de cadascú de manera que com més s’usi més barata serà la tarifa. 
Aprofitant el canvi tecnològic de la T-mobilitat, es crea una plataforma única d’informació del transport públic 
que agruparà tots els serveis i operadors. 

https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/plans/plans_sectorials/mobilitat/PTVC_2020/PTVC_2020_document.pdf
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/02_plans_sectorials/mobilitat/pla_dinfraestructures_del_transport_de_catalunya_2006-2026/
https://www.atm.cat/documents/20121/103247/pdi_resum_executiu_maquetat.pdf/21d8a1e7-6253-4d7a-c02c-879e0597d3cb?t=1640081736484
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busos d’altes prestacions que connecten de forma ràpida, sostenible i econòmica els principals pols de 
mobilitat del territori.  

Altres línies d’actuació són incrementar els serveis en zones de baixa densitat amb serveis de bus a de-
manda i la coordinació amb el transport escoles, així com efectuar l’anàlisi específica de les demandes de 
mobilitat generades per les zones industrials o de concentració laboral. En el Pla també es preveu la creació 
de noves estacions d’autobusos i d’intercanviadors low cost (elements identificadors virtuals que milloren la 
informació que rep la persona usuària que fa servir aquell mode de transport) i la millora de la intermodalitat.  

3.5. Els plans de mobilitat urbana sostenible (PMU) 

Els PMUS són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels 
municipis de Catalunya. D’acord amb la Llei 9/2003 de mobilitat, els seus continguts s’han 
d’adequar als criteris i orientacions establerts en el Pla director de mobilitat del seu àmbit.  

L’elaboració i aprovació del PMU són obligatòries per als municipis que, d’acord amb la 
normativa del règim local o el corresponent pla directors de mobilitat, hagin de prestar el 
servei de transport col·lectiu urbà de viatgers i viatgeres.  

Pel que fa l’obligatorietat d’elaborar els PMU cal tenir present el Decret 152/2007, de 10 de 
juliol, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006. Aquest Decret fixa que tots els municipis inclosos dins d’aquestes zones han 
d’elaborar un PMU al llarg dels 18 mesos posteriors a l’aprovació del PDM de la RMB.164  

Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2024 (PMU)  

El Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2024 (PMU) de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat el desembre de 
2020, suposa el relleu del Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018, que va representar una oportu-
nitat per reflexionar sobre el model urbà a l’horitzó 2018 (i visió 2024).  

El nou text concreta un total de 60 línies d’actuació i més de 300 mesures per assolir una mobilitat més 
sostenible, segura i saludable, i es fixa l’objectiu que el 2024 un 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, 
amb transport públic o amb bicicleta. La proposta posa com a base de la mobilitat el vianant i fa èmfasi en 
mesures de transport públic, distribució urbana de mercaderies i regulació de l’aparcament en superfície. 
La proposta actua en cinc grans àmbits sobre la mobilitat: a peu, en transport públic, en bicicleta i en vehicle 
privat.  

En el Pla es poden trobar diverses línies d’actuació que incideixen en la mobilitat ocupacional com ara:  

- Quant a la mobilitat a peu hi ha línies d’actuació que cerquen augmentar la seguretat del vianant per tal 
d’incrementar el nombre de desplaçaments a peu, així com disminuir la sinistralitat; a ampliar i millorar la 
superfície de zones pacificades de la ciutat per augmentar el nombre i l’eficàcia dels desplaçaments a peu 
i  a estudiar la mobilitat en espais de gran afluència.  

- Pel que fa a la mobilitat en transport públic i col·lectiu cal destacar accions com impulsar les infraestructu-
res fora de la ciutat per afavorir el transport supramunicipal amb l’objectiu de reduir l'ús del cotxe en els 
desplaçaments de connexió amb el nucli urbà, promovent l'ús de l'autobús; plantejar la generalització del 
servei de bus a demanda per tal d’augmentar l’eficiència de la xarxa de bus i augmentar el nombre de 
persones usuàries, així com potenciar la informació on-line, com un element clau per als i les clientes; 

 
164 Alhora es fixa que els PMU hauran d’establir mesures per assolir una reducció dels valors d’immissió de 
diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió amb un diàmetre inferior a 10 micres equivalent a la que es 
produiria amb la disminució, entre un 5 i un 10% de la mobilitat de les vies urbanes respecte a l’escenari de 
l’any 2010 als municipis de la zona 1 i del 5% a la zona 2 i del 20% a la ciutat de Barcelona.   

https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/documentacio/pmu_bcn_2024_per_ceuim_20201214_compressed.pdf
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millorar el servei de metro, la connexió i cobertura del tramvia i la gestió d’autocars.  

- Sobre la mobilitat en bicicleta i VMP’s proposa línies d’actuació com ampliar i millorar la xarxa d’itineraris 
en bicicleta amb l’objectiu de millorar la convivència amb la resta de modes, especialment per als vianants, 
i per garantir la circulació segura de bicicletes i així reduir la sinistralitat; millorar l’oferta i gestió d’aparca-
ments segurs per a bicicletes; fomentar el transport públic amb accés per a bicicletes i facilitar la intermo-
dalitat bicicleta-transport públic i fer divulgació i revisió periòdica de la normativa existent pel que fa a la 
bicicleta, els VMPs i cicles de més de dues rodes.  

- Quant a la mobilitat en vehicle privat el PMMU preveu línies d’actuació com actuar intensivament sobre 
els punts de risc de sinistres de trànsit en la ciutat; promoure vehicles sostenibles dins de l’àmbit municipal, 
impulsar la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i fer divulgació de la mobilitat soste-
nible i segura.  

3.6. Plans de mobilitat als polígons industrials i als Centres Generadors de Mobili-
tat (CGM) 

Els plans de mobilitat als polígons industrials i al CGM avaluen les necessitats de despla-
çament de totes les persones que requereixin accedir a aquella àrea, siguin persones tre-
balladores en els diferents centres de treball, transportistes o visitants, a més de fer una 
avaluació de la incidència social, ambiental i econòmica que comporten els desplaçaments. 
Tanmateix, són especialment útils quan les empreses no estan aïllades sinó que formen 
part d’un conglomerat d’empreses situades en una mateixa àrea geogràfica. 

La Llei de mobilitat catalana reconeix entre els seus objectius afavorir “els sistemes de 
transport a demanda en els polígons industrials” i “Integrar les polítiques de desenvolupa-
ment urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat de mode que es minimitzin els desplaça-
ments habituals i es garanteixi plenament l’accessibilitat als centres de treball”. Alhora, la 
disposició addicional tercera estableix que “en el termini de tres anys a partir de l'entrada 
en vigor d'aquesta Llei, el Govern, en col·laboració amb els ajuntaments afectats, ha d'ela-
borar un pla de mobilitat específic per als polígons industrials i les zones d'activitats econò-
miques que compleixin les condicions, quant a superfície i nombre d'empreses i de treba-
lladors, que es determinin per reglament. Aquest pla ha de crear la figura del gestor o ges-
tora de la mobilitat en cadascuna d'aquestes àrees i ha d'establir-ne el règim d'implantació 
i el finançament a càrrec de les empreses que hi operen.” 

A més, mitjançant l'Acord de govern GOV/127/2014 s’aprova el Pla d'actuació per a la mi-
llora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció atmosfèrica,165 que inclou una mesura 
segons la qual han d'elaborar un pla de mobilitat o un PDE tots els CGM que generin més 
de 5.000 viatges diaris d'acord amb el que estableix l'article 3.4 del Decret 344/2006, de 19 
de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. 

 
165 Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat 
de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric (DOGC núm. 6714, de 26.09.2014). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6714/1372968.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6714/1372968.pdf
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FIGURA 12. Centres generadors de mobilitat, CGM (art. 3.4 del Decret 344/2006) 

 

Font: elaboració pròpia, 2022. 

Així mateix, si bé en un àmbit territorial més limitat, el Pla Director de Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 2013-2018 (pdM RMB) (març 2015) dedica un dels seus nou 
eixos a desenvolupar mesures per un accés sostenible als CGM. En aquesta línia la mesura 
EA7.1 persegueix l’impuls per a la realització dels plans de mobilitat dels CGM. 166 Entre les 
seves propostes valora que el fet de reprendre els plans ja elaborats, fer-ne una revisió si 
escau, i redactar de nous tenint present, entre d’altres, els següents aspectes: 

▪ Cal la participació de tots els agents a l’entorn de la taula de la mobilitat del Pla de 
mobilitat específic  

▪ Cal incorporar la figura del gestor de la mobilitat en els Plans de mobilitat específics 
(PME) per tal de gestionar les mesures que es concloguin, i cal aconseguir la participació 
dels treballadors, de les empreses i dels operadors del transport del centre generador 
de la mobilitat (CGM). També cal comprometre l’aportació econòmica de les empreses 
del CGM que és necessària per dur a terme les propostes del planejament. En aquest 
sentit, proposa: establir un sistema de finançament clar i senzill amb participació de totes 
les empreses, atenent a criteris de nombre de treballadors o places d’aparcament; es-
tablir incentius econòmics per a les empreses que contribueixin a millorar la mobilitat del 
polígon i redactin el seu PDE. 

 
166 També proposa promoure la figura del gestor de mobilitat, incorporar-lo en els treballs de redacció dels 
PME i promoure la seva formació.  

https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm2013-2018/D4-Les-mesures-del-Pla.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm2013-2018/D4-Les-mesures-del-Pla.pdf
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▪ Cal connectar, mitjançant una xarxa de petites vies per a vianants i bicicletes, els polí-
gons industrials i altres CGM amb les estacions de tren, les parades d’autobús i els 
nuclis urbans dels municipis més propers. 

Posteriorment, el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona 2020-2025 (PDM de l’RMB 2020-2025), en la mesura EA 6.2, reconeix que s’ha 
produït un estancament pel que fa a la redacció, implantació i actualització dels PME i rei-
tera la voluntat d’analitzar els ja elaborats i/o fer-ne una revisió, així com redactar de nous 
tenint en compte en tots els casos els canvis que s’estan produint en els modes de transport, 
la digitalització i els condicionants ambientals (PDM 2020-2025, pàg. 157). Alhora destaca 
que per incentivar la redacció i implantació dels PME cal que la planificació i la implantació 
de les mesures vagi acompanyada d’un cofinançament entre les empreses i les diferents 
administracions. 

Val a dir que en tots els textos, pren especial rellevància la figura del gestor/a de mobilitat 
a la qual s’atribueixen com a tasques principals la promoció de  la coordinació de les políti-
ques de mobilitat als polígons industrials i saber trobar posicions de consens entre els 
agents implicats per aconseguir implantar polítiques de mobilitat sostenible.  

3.7. Plans de desplaçaments d’empresa (PDE) 

La Llei 2/2011 d’economia sostenible estatal regula els plans de mobilitat sostenible com 
un conjunt d’actuacions que tenen l’objectiu d’implementar formes de desplaçament més 
sostenibles, sempre amb l’idea de prioritzar la reducció del transport individual en benefici 
d’altres sistemes col·lectius. 

Els objectius d’un pla de mobilitat es poden resumir bàsicament en tres: aconseguir que els 
desplaçaments del personal de l’empresa siguin sostenibles, segurs i saludables. 

▪ Sostenibles amb la finalitat d’obtenir una sensible reducció dels nivells de contaminació 
ambiental, a banda de cercar la màxima eficàcia i eficiència dels desplaçaments empre-
sarials. 

▪ Segurs per obtenir una reducció dels accidents de treball important, a causa de la circu-
lació de vehicles, tant en els desplaçaments in itinere com en missió. 

▪ Saludables amb l’objectiu d’obtenir desplaçaments el menys estressants possible, pro-
curant propiciar una conducció tranquil·la i responsable. 

L’obligatorietat o no d’elaborar els plans de desplaçaments per part de les empreses suscita 
un debat entre qui considera que aquesta és una bona via per impulsar la mobilitat sosteni-
ble i intel·ligent i qui defensa que el marc legislatiu només preveu l’obligatorietat per a de-
terminats supòsits. 

Si es fa un repàs de les principals normes que fan referència a aquesta obligatorietat s’ob-
serva que la Llei 2/2011 fixa que les empreses també assumeixin un paper en la gestió de 
la mobilitat sostenible. Segons l’article 103,  les empreses haurien d’elaborar i desenvolupar 
els plans de transport de treball (PTT), perseguint també l’objectiu de reduir l’ús del vehicle 

https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm2020-2025/03_MESURES_20200701.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm2020-2025/03_MESURES_20200701.pdf
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privat i promoure altres sistemes menys contaminants en els desplaçaments de les perso-
nes treballadores. La norma estableix que les administracions competents fomentaran el 
desenvolupament dels PTT,  que han de ser negociats i tenen caràcter voluntari. 

En la norma es preveu inclús la promoció de plans mancomunats per a empreses que com-
parteixin 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 empreses amb més de 
400 persones de plantilla. Cal destacar que, d’acord amb aquesta norma, aquests plans 
tenen un caràcter voluntari  per a les empreses, i per això, depenen en gran mesura del 
compromís que elles tinguin amb la mobilitat, sovint com a part de la responsabilitat social 
corporativa. 

Però en relació amb l’obligatorietat cal tenir present que, en l’àmbit català, el Decret 
152/2007, de 10 de juliol, 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 on es determi-
nen alguns supòsits on els PDE són obligatoris.167 

Així, tal com s’estableix en l’article 18 de les determinacions normatives del Pla d’actuació, 
s’obliga als centres de treball i als centres generadors de mobilitat (CGM) d’aquests muni-
cipis a dotar-se d’un PDE, abans del 31 de desembre del 2008. L’articulat diferencia entre 
els centres de treball d’administracions i empreses públiques per les quals el límit de per-
sones treballadores es fixa en més de 200 i els centres de treball privats amb més de 500 
persones treballadores pròpies o centres generadors de mobilitat amb més de 500 visitants 
habituals, tret que estiguin inclosos en un pla de mobilitat de l’àrea industrial a què perta-
nyen. Aquests plans de mobilitat han de ser aprovats per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat 
(ATM), i les mesures que s’hi recullin s’han d’implantar abans del 31 de desembre de 2009. 

En la mateixa línia es manifesta el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les 
zones de protecció atmosfèrica del 2014, que inclou una mesura segons la qual han d'ela-
borar un pla de mobilitat o un PDE tots els edificis, centres  de treball o complexos on tre-
ballin  més de 500 persones d'acord amb la regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 
generada. 

Posteriorment, el PDM de l’RMB 2013-2018 proposa com a mesura EA7.5 que “es redactin 
els PDE a totes les empreses de la RMB amb més de 500 persones treballadores o visitants 
habituals que es trobin dins del perímetre d’un PME, d’un polígon o CGM. Així mateix, els 
PME podran determinar raonadament altres empreses dels polígons que han de fer un 
PDE. Es considera igualment necessari, en l’àmbit de l’RMB, que totes les empreses públi-
ques o privades de més de 500 treballadors elaborin un PDE.”  (PDM 2013-2018, pàg. 175). 
I l’actual PDM de l’RMB 2020-2025 de Barcelona, va més enllà i proposa en la mesura 
EA6.3 que es redactin aquests plans a totes les empreses de l'àmbit 40 (establert pel pla 
d'actuació per la millora de la qualitat de l'aire, horitzó 2020) amb 200 treballadors/es o més, 
tot mantenint l’anterior llindar de 500 treballadors/ores per a les empreses de la resta de 
l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB). A més, en 

 
167 Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als 
municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 
de maig (DOGC núm. 4924, de 12.07.2007). L’àmbit d’aplicació del Pla d’actuació està constituït pels termes 
municipals dels quaranta municipis definits com a zones de protecció especial mitjançant el Decret 226/2006, 
de 23 de maig.  

https://www.diba.cat/documents/471041/85279473/Decret_152_2007_Pla_zona_proteccio_especial.pdf/60bd2de6-69db-49a0-a5a4-cb377f69a823
https://www.diba.cat/documents/471041/85279473/Decret_152_2007_Pla_zona_proteccio_especial.pdf/60bd2de6-69db-49a0-a5a4-cb377f69a823
https://www.diba.cat/documents/471041/85279473/Decret_152_2007_Pla_zona_proteccio_especial.pdf/60bd2de6-69db-49a0-a5a4-cb377f69a823
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aquest àmbit també preveu que redactin un PDE aquelles empreses que es considerin que 
són una implantació singular segons el Decret 344/2006, de 19 de setembre (PDM 2020-
2025, p. 158). 

En l’àmbit estatal, el PNIEC 2021-2030 proposa en el seu text, tal com s’ha esmentat ante-
riorment, que les empreses obligades a redactar un PDE siguin aquelles amb un nombre 
menor de persones treballadores que les fixades fins aleshores (500). A tal fi, demana s’in-
trodueixi en la Llei de canvi climàtic i transició energètica una modificació de l’art. 103 per 
tal d’exigir la seva implantació en empreses amb més de 250 persones treballadores (grans 
empreses) i la creació per a aquestes de la figura del coordinador/a de mobilitat. Però, 
aquesta proposa no la recull la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica. 

Finalment, esmentar que el text de l’Avantprojecte de llei de mobilitat sostenible i finança-
ment del transport preveu la incorporació l’obligació de que, en un termini màxim de 18 
mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, les entitats del sector públic i les empreses de 
més de 500 persones treballadores o 250 persones per torn disposin de plans de transport 
sostenible al treball (art. 26). Aquests plans, tal com s’estableix en la Llei 2/2011, han de 
ser objecte de la negociació col·lectiva. També fixa l’atenció en la regulació dels plans de 
mobilitat per als grans centres d'activitat. 

3.8. Les mesures per gestionar la mobilitat ocupacional dels PDE  

El conjunt de mesures incloses en els PDE per promoure la mobilitat sostenible són varia-
des i no tots els PDE recullen les mateixes. Aquest fet respon a que el principal objectiu 
dels PDE és el d’adaptar-se a les necessitats detectades en l’etapa de diagnòstic del procés 
d’elaboració del propi Pla, circumstància que conseqüentment justifica la diversitat. 

La major part de les mesures recollides en els PDE cerquen millorar els desplaçaments al 
centre de treball de les persones treballadores i fomentar la mobilitat ocupacional sostenible 
i intel·ligent. Però també hi ha plans que fixen el seu focus d’atenció en millorar el perfil de 
mobilitat de clients, proveïdors i visitants. També s’observen algunes diferències en funció 
si les mesures són d’aplicació en el mateix centre de treball o bé incideixen o depenen 
d’espais o infraestructures públiques. 

Pel que fa al marc de seguretat i salut en el treball, cal tenir present que els plans de mobi-
litat específics de les empreses també inclouen mesures preventives, especialment pel que 
fa a l’accidentabilitat. Aquests plans també ha de ser entesos com un conjunt d’accions que 
de manera preferent s’implanten per garantir la seguretat viària de les persones treballado-
res des de que surten del domicili per dirigir-se al centre de treball fins que tornen desprès 
de la jornada laboral, incloent els riscos d’AT en els seus desplaçaments siguin dins del 
recinte o polígon on se situa l’empresa o a l’exterior i en les vies de circulació interiors dels 
centres de treball. 
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A continuació s’ha fet una agrupació temàtica per destacar les principals mesures per ges-
tionar la mobilitat ocupacional en els PDE, partint d’algunes ja enumerades en el Pla d’ac-
tuació per a la millora de la qualitat de l’aire en les zones de protecció atmosfèrica168 i de 
diferents manuals, guies i documents que tracten aquesta temàtica. 

Altrament, aquesta anàlisi serveix com un sistema d’avaluació i control de la mobilitat ocu-
pacional, atès que posa de manifest quines són les necessitats o mancances vers la mobi-
litat que es detecten en les diagnosis dels PDE i, per contra, quines són les actuacions que 
es veuen més favorables per resoldre-les. 

TAULA 8. Principals mesures per gestionar la mobilitat ocupacional en els PDE 

Núm. Mesures  

1. Foment del transport públic col·lectiu, adaptat a les necessitats de les persones que accedeixen al 
centre d’activitat 

2. Implementar rutes d'empresa 

3. Foment de la mobilitat activa  

4. Promoció del cotxe compartit 

5. La tecnologia i a les noves formes d'organització del temps de treball en favor de la mobilitat ocupa-
cional 

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

7. Gestió de l’espai destinat a l’aparcament 

8. Mesures en l'àmbit de la prevenció de riscos 

Font: elaboració pròpia, 2022. 

Entre els aspectes en els quals es poden centrar el PDE es troben les següents mesures: 

1. Foment del transport públic col·lectiu, adaptat a les necessitats de les persones 
que accedeixen al centre d’activitat. 

Un dels elements bàsics per a la diagnosi de la mobilitat ocupacional és conèixer els siste-
mes de transport utilitzats per les persones treballadores i les possibilitats d’ús de medis de 
transport públics col·lectius a l’entorn o propers als centres de treball. En aquesta diagnosi 
també cal tenir present els horaris d’aquests serveis i les seves característiques, per tal de 
garantir que s’adapten a les necessitats de les persones treballadores al centre de treball. 

Un transport públic fàcilment accessible i eficient farà que moltes persones decideixin fer-
ne ús, ja sigui per motius econòmics (és més barat que el manteniment dels vehicles privats 
i la compra de benzina) o de salut (evitar l’estrès de les congestions) o mediambientals 
(reduir la contaminació atmosfèrica). 

El transport públic de les ciutats o intramunicipal generalment és l’opció més accessible i 
adient per arribar als centres de treball. Però, no succeeix d’igual manera quan es tracta 

 
168 Vegeu la pàgina 173 del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire en les zones de protecció 
atmosfèrica.  

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/tramitacio_aprovacio/documents/pmqa_2014_cap_iii_actuacions_generalitat_part1.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/oficina_tecnica_de_plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/tramitacio_aprovacio/documents/pmqa_2014_cap_iii_actuacions_generalitat_part1.pdf
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d’accedir als centres d’activitat econòmica o polígons situats en la perifèria dels nuclis ur-
bans, ja que en aquestes ocasions l’ús del transport públic pot suposar certs inconvenients 
que dissuadeixen del seu ús als treballadors i treballadores. 

Sens dubte, un dels trets distintius de la mobilitat als polígons i els centres d’activitat eco-
nòmica perifèrics és la preferència pel vehicle privat com a mode d’accés. Amb tot, aquesta 
decisió no sempre és la conseqüència de no estar proper a una infraestructura de transport 
públic o, fins i tot, a nuclis urbans. La distància és important però també ho són altres as-
pectes com les freqüències dels serveis o garantir que la totalitat del trajecte es pot fer en 
transport públic, bé sigui en el mateix sistema o amb la garantia d’un grau d’intermodalitat. 
Igualment, l’ús del cotxe privat i dels transports motoritzats privats es veu afavorit per l’ele-
vada oferta d’aparcaments. 

Amb tot, cal tenir present que determinats centres de treball i/o polígons tenen un nombre 
no gaire elevat de persones treballant o usuàries dels serveis que ofereixen, fet que dificulta 
implementar mesures per millorar l’accessibilitat en transport públic. Aleshores, la demanda 
existent no justifica, en alguns casos, la inversió econòmica que suposa la creació de noves 
línies d’autobús o noves parades en el transport ferroviari. En aquestes ocasions és prefe-
rible, per equilibrar el cost del servei i la demanda, fer ús de petits vehicles de transport 
col·lectiu (microbús), els serveis a demanda, adaptar les línies de serveis d’autobusos ja en 
funcionament (ampliant el nombre de parades), coordinar serveis compartits entre centres 
de treball o polígons propers i/o fomentar, cas que sigui possible, l’ús de la bicicleta. 

Així, quan l’adequació o la proximitat al centre de treball no és l’adient es poden proposar a 
les administracions locals, generalment responsables del transport públic, algunes actuaci-
ons per tal d’adaptar les línies urbanes i interurbanes a les necessitats de les plantilles que 
accedeixen al centre de treball, especialment si es tracta de PAE. 

Tal com destaca el PDM 2020-2025, en el marc dels PME destaquen propostes com ara: 

▪ Serveis de llançadora quan el transport públic resulta insuficient o no hi ha. Es tracta de 
serveis de microbusos que faciliten el transport des de les estacions de trens o de bus 
habituals fins als centres d’activitat econòmica. Aquest sistema també pot ser desenvo-
lupat per serveis privats discrecionals, tal com es veurà més endavant, però les admi-
nistracions públiques també el poden proporcionar dins de les actuacions de foment de 
la intermodalitat. 

▪ Modificacions del recorregut d’algunes línies urbanes o bé interurbanes o, fins i tot, cre-
ació de noves línies per tal que serveixin de connexió amb els centres d’activitat i/o 
polígons i millorar la mobilitat. Cal remarcar que el problema sorgeix quan la demanda 
no justifica la inversió econòmica requerida per la creació de noves línies d’autobusos.169 

 
169 En relació amb aquest tema esmentar que alguns municipis han començat a implementar serveis de trans-
port a demanda, per tal de resoldre el problema d’alguns serveis amb baixa ocupació. Així, l’any 2016 l’Asso-
ciació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU)  va implantar i gestionar el seu primer servei de 
Transport a demanda que es va desenvolupar a la localitat de Pineda de Mar. Recentment a Barcelona, 
l’Ajuntament i la TMB han posat en funcionament el gener de 2022 el segon sistema de bus a demanda a 
Montbau i Vall d’Hebron, una vegada el primer sistema desenvolupat el 2019 a Torre Baró (Nou Barris) hagi 
assolit alts nivells d’utilització i valoració. El nou servei que respon al nom comercial El meu bus es basa en 
un sistema intel·ligent que encaixa les diverses sol·licituds de desplaçament rebudes amb antelació. 
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▪ Modificacions i increment de la cobertura horària d’algunes línies per ajustar-se als ho-
raris laborals de les persones treballadores o crear centres de consolidació en municipis 
sense prou demanda per justificar la creació d’un servei si s’agrupa la demanda pròxima 
en aquest centre. 

També es poden proporcionar ajudes econòmiques per impulsar els modes de transport 
públic, ja que propostes com el cofinançament (xec transport, subvencionar el bitllet de tren 
o d’autobús, distribució de bitllets de transport públic gratuïts entre les noves incorporacions 
perquè el provin) o simplement poder desgravar el cost del seu IRPF actuen com incentius 
per al seu ús, especialment si el centre de treball es troba situat en una zona urbana. 

Paral·lelament al foment del transport públic, alguns plans de mobilitat poden preveure ac-
tuacions en favor de la intermodalitat. Entre les mesures per potenciar l’ús combinat del 
transport privat i el públic, en algun pla de mobilitat s’ofereix bonificacions en l’aparcament 
de l’empresa a aquells treballadors i treballadores que no disposen d’una bona connexió al 
transport públic i que requereixen combinar-lo amb el vehicle privat. L’objectiu és canviar 
progressivament els hàbits de les persones treballadores i augmentar el nombre d’elles que 
fan un transvasament del cotxe a modes més sostenibles.  En la mateixa línia d’afavorir l’ús 
del transport públic se situa una altra actuació que preveu el retorn de l’import de l’aparca-
ment de dissuasió (estació de tren o bus) que paga la persona treballadora per part de 
l’empresa que és qui finalment assumeix el cost. 

Alhora, també cal tenir present la combinació entre els serveis de mobilitat compartida, que 
es tractaran més endavant, i el transport públic en el que s’anomena Mobility as a Service 
(MaaS) (vegeu CTESC, 2021). 

Però, tot i els avantatges vers el transport públic (menys congestió i impacte mediambiental, 
estalvi, salut, equitat) no es pot obviar que  durant la pandèmia de COVID-19, i les restric-
cions relacionades amb ella, es va produir un fort descens del seu ús. Moltes persones han 
optat per vehicles privats, en lloc d’opcions més sostenibles com el transport públic per les 
preocupacions de seguretat i salut. 

A més, la pròpia congestió viària generada per l’ús dels vehicles privats provoca que deter-
minats modes de transport públic col·lectiu, com els autobusos interurbans, es vegin afec-
tats, de tal forma que deixen de ser eficients en termes de gestió del temps per a moltes 
persones treballadores. 

2. Implementar rutes d’empresa 

Les rutes d’empresa són serveis d’autobús de caràcter discrecional ajustats a un horari 
regular que es repeteix durant els dies de treball. El model de dispersió del territori, tant pel 
que fa als centres de treball en els polígons com a la dispersió residencial de les persones 
treballadores, no sempre facilita aquests serveis tot i que per aquestes ocasions en els 
plans de mobilitat de les empreses es poden contemplar mesures com: 

▪ Minirutes d’empresa. Sorgeixen de l’adaptació de rutes convencionals que han deixat 
de tenir l’ocupació necessària per aquest servei. En aquests casos es poden utilitzar 
microbusos de poques places per tal d’evitar trajectes llargs amb moltes parades que 
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els faria més ineficients, alhora que es redueixen els temps de viatge per a les persones 
treballadores. 

▪ Serveis llançadora d’autobusos de caràcter discrecional per afavorir la intermodalitat 
amb serveis de transport públic col·lectiu. Aquests serveis connecten directament el 
punts d’activitat econòmica (PAE), on poden fer el nombre de parades que es fixi, amb 
estacions de tren, del metro o amb autobusos de línies urbanes. 

Per tal que aquests sistemes siguin eficients i sostenibles cal tenir cura de dos aspectes 
fonamentals, el cost econòmic i la garantia d’una ocupació que justifiqui aquest cost. 

Pel que fa al cost econòmic, tot i que tradicionalment aquests serveis han estat finançats 
per una única empresa, una de les vies per fer-los econòmicament atractius és compartir 
els serveis i les despeses entre diverses empreses ubicades al mateix PAE. Per a tal finalitat 
cal vèncer les reticències de les empreses a compartir l’autobús d’empresa i dels mecanis-
mes de la seva gestió, tenint en compte l’existència d’horaris diferenciats i l’obligada coor-
dinació de les necessitats que cadascuna de les empreses tingui. Respecte a garantir l’ocu-
pació eficient, de nou quants més centres de treball hi participin compartint el servei més 
fàcil sembla assolir una ocupació eficient dels vehicles, fins i tot en diferents horaris, ocu-
pació que d’altra forma seria complicada. 

Amb tot, la gestió de serveis discrecionals pot coincidir amb l’existència de línies urbanes o 
interurbanes que realitzin recorreguts similars, fet que atemptaria contra la sostenibilitat de 
la mobilitat en general. Per aquest motiu, abans de la seva proposta en els PDE i el desen-
volupament d’aquestes mesures cal tenir present que cal l’obtenció d’una autorització de la 
Direcció general de transports per a la realització de transport discrecional consolidat amb 
reiteració d'itinerari. Aquest transport discrecional és aquell adreçat a un grup homogeni i 
específic d'usuaris amb origen o destinació a un centre concret d'activitat comú (docent, 
laboral, militar, i altres similars).170 

3. Foment de la mobilitat activa 

Una de les mesures apropiades per a empreses no gaire aïllades és la de potenciar les 
maneres més saludables d’anar a treballar (a peu o amb bicicleta), especialment si es tracta 
de zones no gaire aïllades, properes al casc urbà o a una estació de tren o metro amb 
accessos de carril bici o de vianants sense gaire trànsit per tal que siguin segurs. Aquest 
tipus d’actuacions són factibles sobretot si els habitatges de les persones treballadores no 
estan gaire lluny de l’empresa (al voltant dels dos quilòmetres). Els beneficis, a part de 
l’econòmic, els trobem en la millora de la capacitat física i de la salut de la plantilla. 

Sens dubte, el fet que els centres de treball disposin d’infraestructures relacionades amb la 
bicicleta (vies ciclistes o carrils bici, aparcaments segurs de bicicletes), influeix directament 

 
170 Amb tot, cal fer atenció al text de l’art. 119.2 del Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor (DOGC, 
núm. 1387, de 31.12.1990) segons el qual: “Això no obstant, els transports discrecionals consolidats esmen-
tats anteriorment tenen la consideració de regulars quan fan més del 50% del seu recorregut per àrees terri-
torials qualificades o projectades com a zones de transport, i no es poden autoritzar perquè es consideren 
compresos en la concessió zonal corresponent.” 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=59973
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=59973
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en el volum d’ús, ja que les persones perceben menys barreres a l’hora d’emprar aquest 
medi de transport en els seus desplaçaments diaris. 

En la mateixa línia que succeeix per al desenvolupament d’ajudes i subvencions, en els 
plans de mobilitat d’empresa es podem impulsar mesures per: 

▪ Facilitar l’aparcament de bicicletes segurs i protegits de les inclemències meteorològi-
ques. 

▪ Reforç de les vies ciclistes a l’entorn del centre de treball. 

▪ Oferir serveis suplementaris a les persones que facin ús de la bicicleta per fer més atrac-
tiu el seu ús. 

Sobre aquesta darrera qüestió entre les mesures que es poden incorporar en els plans de 
mobilitat d’empresa hi ha propostes com: facilitar un mapa amb els millors itineraris o les 
rutes possibles des de diferents punts d’origen, publicar aquestes rutes o incloure-les en les 
intranets o webs de l’empresa, negociar descomptes en els tallers de reparació de bicicletes 
o en les botigues especialitzades més properes al centre de treball, llocs perquè les perso-
nes es puguin canviar de roba en el centre de treball i/o dutxes, dotar d’eines informàtiques 
o taulells d’anuncis per facilitar la trobada amb altres persones per fer el trajecte acompa-
nyat, llogar o oferir bicicletes a les persones treballadores, entre d’altres. 

Quant als vianants convé tenir presents algunes actuacions com la millora o la creació d'iti-
neraris específics per aquest tipus de mobilitat, la disposició i el manteniment de les voreres 
del centre de treball, l’habilitació de semàfors, disposició dels guals i/o una bona senyalit-
zació dels espais per a vianants, una bona il·luminació en la ruta o la disposició d’instal·la-
cions contra la pluja i el sol, entre d’altres. 

4. Promoció del cotxe compartit. 

Una altra de les vies per fer la mobilitat ocupacional més sostenible passa per reduir el 
nombre de vehicles privats que circulen per motius laborals, tant a les ciutats com a les 
carreteres. 

Són molts els automòbils privats amb una baixa ocupació, de tal forma que la contaminació 
emesa per cada persona transportada assoleix nivells elevats. Una forma de solucionar 
aquesta situació és fomentar conductes col·lectives que incrementin el nombre de viatgers 
de cada vehicle mitjançant el cotxe compartit. 

Aquest sistema preveu la realització del desplaçament diari al centre de treball conjunta-
ment amb altres persones que hagin de realitzar la mateixa ruta, bé siguin del propi centre 
de treball o d’altres centres al mateix PAE, i que resideixin en llocs propers o situats en el 
recorregut que efectua el cotxe compartit. És una forma de reduir el nombre de cotxes en 
els trajectes sense restringir la mobilitat individual. Es tracta de promoure una utilització més 
racional del vehicle privat. 
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Els avantatges són nombrosos: racionalitza el transport, disminueix els consums energètics 
i la contaminació, redueix les despeses associades al transport i a l’aparcament, millora de 
les condicions ambientals, entre d’altres. 

En els plans de mobilitat d’empresa es constata que hi ha diverses formules per implemen-
tar aquesta opció: carpooling (quan es comparteix un turisme de cinc places) o vanpooling 
(quan es compateix una furgoneta amb una capacitat de fins a nou places). 

Una altra opció és el cotxe multiusuari o carsharing  que ofereix una empresa o organització 
que gestiona la flota d’automòbils i els posa a disposició del seus abonats. El cotxe multiu-
suari promou la utilització racional del cotxe, si bé no implica que es comparteixi el viatge 
amb més d’un treballador/ra. Cal esmentar que en l’actualitat hi ha moltes plataformes digi-
tals de caire privat basades en la mobilitat compartida, ja sigui per compartir automòbils, 
motos (motosharing) o bicicletes (bikesharing).171 

Malgrat que sovint el contacte entre les diferents persones que compartiran el cotxe s’esta-
bleix per vincles informals, en el pla de mobilitat d’empresa es poden preveure actuacions 
per facilitar la trobada mitjançant taulells d’anuncis, físics o informàtics, a més de fer ús del 
gestor de mobilitat del PAE per coordinar l’encontre de persones de diferents centres de 
treball. 

També es poden promoure incentius als treballadors i treballadores que optin per aquesta 
modalitat de transport com ara facilitats per a l’aparcament, ajudes per al combustible, co-
ordinació dels horaris de les persones que comparteixin cotxe, manteniment dels vehicles, 
facilitar els automòbils corporatius per aquest ús, etc. 

Finalment, cal esmentar que una de les problemàtiques associades a aquest tipus de pro-
postes rau en limitar la independència de les persones que comparteixen el vehicle o no 
tenir garanties suficients conforme el trajecte s’ajustarà als diferents horaris. En ocasions 
no està garantida l’arribada a la feina (impuntualitat del conductor/a o de les persones que 
comparteixen, congestions viàries) ni la tornada a casa (perquè el conductor/a plegui abans 
o després de l’horari habitual). Tampoc és factible si les persones han de fer viatges trian-
gulars per combinar la tornada de la feina amb compres, recollida d’infants de les escoles, 
etc. 

5. La tecnologia i les noves formes d’organització del temps de treball en favor de la 
mobilitat ocupacional. 

 
171 Segons l’informe La mobilitat com a servei (MaaS) a Catalunya: reptes i oportunitats (Figuls, Jofre, Llaborda 
et al., 2021), la mobilitat compartida és molt visible “a Barcelona ciutat, on hi ha un gran nombre d’operadors 
de motosharing i bikesharing. De fet, a nivell europeu, Barcelona és la primera ciutat en quant a número de 
motocicletes compartides i la segona amb un major número de trajectes en bicicleta compartida (basada en 
estacions), per darrere de París. En canvi, en d’altres indicadors relacionats amb l’ús de serveis compartits 
de patinets elèctrics i de carsharing, Barcelona se situa en posicions molt endarrerides.” (Figuls et al., 2021, 
p. 29). Alhora l’informe posa de manifest que la situació del MaaS a Catalunya no és l’adient, ja que pateix un 
endarreriment relatiu com a conseqüència dels problemes que envolten la T-mobilitat que estan ajornant la 
seva entrada en funcionament i que ha motivat la generació de múltiples plataformes MaaS des de l’àmbit 
públic que suposen una dispersió d’esforços no sostenible.   

http://www.factual-consulting.com/wp-content/uploads/2021/11/La-Mobilitat-com-a-Servei-MaaS-Catalunya_Reptes-i-Oportunitats.pdf
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La digitalització i la tecnologia poden contribuir a reduir la necessitat de fer desplaçaments, 
alhora que les noves formes d’organització del temps de treball poden actuar en favor d’una 
millora de la mobilitat ocupacional. 

Les recomanacions en els PDE d’opcions com el teletreball i les teleconferències o video-
conferències o conferències web són elements que ajuden a assolir una mobilitat més sos-
tenible. Aquestes mesures, en tant que redueixen el  nombre de desplaçaments, afavorei-
xen la comoditat i l’estalvi en temps que pot suposar per a les persones treballadores, però 
també es poden traduir en una reducció del riscos de patir un accident in itinere. 

L’avenç tecnològic fa possible que determinades ocupacions que fins fa poc temps reque-
rien d’una ubicació física en l’actualitat es puguin realitzar a distància. Amb tot, cal tenir 
present que no tots els llocs de treball són susceptibles per a la prestació dels serveis mit-
jançant el teletreball, ja que per motius de les tasques assignades requereixen de la pre-
sència física. Igualment, succeeix amb les reunions telemàtiques, ja que en ocasions són 
necessàries les presencials. 

Altres mesures organitzatives demandades en els plans de mobilitat d’empresa tenen a 
veure amb la flexibilitat horària. Aquesta és una de les vies que, cas que sigui possible 
implementar-la, pot ajudar a reduir la contaminació i la congestió viària pel fet que no totes 
les persones requereixin una mobilitat ocupacional en el mateix moment diari. 

A banda, aquesta mesura repercuteix en la millora de la salut de les persones treballadores 
ja que afavoreix la disminució de l’estrès i les tensions provocades per les congestions vià-
ries de determinades hores. També en el marc de la salut laboral, juntament a la flexibilitat 
en l’inici i el final de la jornada, evitar programar reunions, entrevistes o altres tipus d’activi-
tats que requereixin puntualitat a primera hora poden ajudar a reduir l’estrès del trànsit en 
hores punta i el risc d’accidentabilitat. Igualment, succeeix en les reunions que es perllon-
guen més enllà del final de la jornada habitual, ja que poden entrar en conflicte amb els 
horaris personals dels treballadors i treballadores, de tal forma que la conducció és més 
arriscada, alhora que fomenta l’ús del vehicle privat. 

També en relació amb el temps de treball, el foment de la jornada continuada, que evita els 
desplaçaments en el descans (per anar a dinar per exemple), o l’horari comprimit, on la 
distribució de l’horari és variable al llarg de la setmana, poden afavorir una reducció del 
nombre de desplaçaments i/o l’adaptació dels horaris a les necessitats de les persones 
treballadores, alhora que s’eviten els trajectes en hores punta. 

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

El desplaçaments professionals poden actuar com un fre per a les mesures orientades a 
una mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible, si bé en ocasions no és possible planificar 
les rutes per realitzar-les en altres medis de transport més sostenibles o, fins i tot, per reduir-
les. 

És important esmentar que sovint la provisió de cotxe d’empresa suposa un factor clau en 
l’elecció dels medis de transport emprats per als desplaçaments in itinere. Si les persones 
ocupades disposen d’un vehicle d’empresa i/o una assignació per a gasolina, semblà l’opció 
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més natural fer ús d’aquest medi per anar o tornar a la feina. També és freqüent que, a més 
dels desplaçaments professionals mitjançant la flota de vehicles corporatius, les persones 
treballadores utilitzin el seu cotxe privat per a l’exercici de les seves tasques professionals, 
així com per als trajectes d’anada i tornada de la feina. És l’anomenada “flota gris” (ETSC, 
2010). 

Entre les actuacions per incloure en els PDE destaca la planificació de les rutes dels des-
plaçaments professionals per fer-les més sostenibles i/o en la seva revisió per tal de reduir 
aquells trajectes que s’hagin de realitzar en vehicle individual. 

Alhora, i relacionat amb la millora de la seguretat de les persones treballadores, altres me-
sures a tenir en compte si aquests cotxes d’empresa o de la “flota gris” s’utilitzen en els 
trajectes in itinere, són implementar programes d’avaluació i gestió del risc, crear campa-
nyes de conscienciació orientades a minimitzar el seu ús i garantir que tots vehicles estan 
assegurats i fan el seu manteniment regularment. 

Altres recomanacions dels PDE, si bé amb un cost econòmic més elevat malgrat les possi-
bles subvencions, s’orienten en substituir i/o renovar els vehicles corporatius generalment 
constituïts per vehicles de motors de combustió per altres amb motors més eficients, és a 
dir de vehicles elèctrics i/o lleugers, ja que suposa una millora vers l’estalvi i l’eficiència 
energètica i a reducció de la contaminació atmosfèrica i la sonora. 

En aquesta línia també es fan propostes per a la implantació de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics, bé siguin corporatius o particulars, en els recintes empresarials o en els 
pàrquings propers als centres de treball. 

Alhora la disponibilitat d’aquests punts de recàrrega poden actuar com una bona eina que 
impulsi la renovació de parc automobilístic de la “flota gris” o de les altres persones treba-
lladores al centre de treball. 

7. Gestió de l’espai destinat a l’aparcament. 

La necessitat d’espai destinat a l’aparcament en les persones que utilitzen el vehicle privat 
fa que la seva gestió pugui operar com una de les eines per potenciar la mobilitat més 
sostenible i segura. 

En aquells casos on l’aparcament és un problema per l’escassetat de places cal gestionar 
el seu ús de forma sostenible. Es tracta d’aplicar mesures que facin prioritàries les places 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, per a les usuàries de cotxes compar-
tits, pels treballadors i treballadores que hagin de fer ús del vehicles per necessitats de 
l’activitat del propi treball, per a persones que només utilitzen el vehicle privat en un o dos 
dies a la setmana, entre d’altres opcions. 

Alhora es poden contemplar mesures per tal que l’espai d’aparcament pugui ser compartit 
per tota la plantilla, de tal forma que, a més de les places destinades als automòbils, s’im-
plementin aparcaments per a bicicletes protegits i segurs. 
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D’altra banda, hi ha altres vies de caire econòmic per desincentivar l’ús del cotxe privat 
basades en el cobrament per fer ús de l’aparcament o bé proposar una compensació eco-
nòmica per no utilitzar l’aparcament de l’empresa (cash-out). Aquesta darrera opció consis-
teix a oferir al treballador/a la possibilitat de triar entre disposar una plaça d’aparcament 
gratuïta o percebre el seu equivalent en diners, així es recompensa a aquelles persones 
que trien el cotxe compartit, el transport públic o prefereixen anar en bicicleta o caminant. 

8. Mesures en l’àmbit de la prevenció de riscos 

La sinistralitat com a conseqüència de la mobilitat ocupacional és un risc a tenir molt en 
compte en la prevenció de riscos laborals. 

La coincidència de mesures inicialment pensades per cobrir altres objectius amb les neces-
sàries per prevenir els AT in itinere fa que sigui difícil separar-les, per bé que la mateixa 
mesura cobreix diferents fronts. Sovint la prevenció vers els AT in itinere requereix de me-
sures com la promoció del transport col·lectiu, el transport organitzat per les empreses, el 
foment de la mobilitat activa, la flexibilització dels horaris d’entrada i sortida per evitar con-
gestions viàries. 

També són útils determinats programes informàtics per identificar i avaluar factors com el 
terreny i les infraestructures disponibles o per planificar les millors rutes pels desplaçaments 
in itinere o, més en l’àmbit dels riscos psicosocials, avaluar els nivells d’estrès i fatiga de les 
persones treballadores. Una vegada analitzades aquestes matèries cal endegar les actua-
cions preventives necessàries per resoldre les incidències. 

Algunes de les actuacions proposades en els PDE poden anar orientades a la formació i la 
conscienciació dels riscos associats als desplaçaments, especialment als derivats dels tra-
jectes viaris (Asepeyo, 2016). 

▪ La formació és una mesura preventiva de gran importància per assolir l’objectiu de la 
reducció de la sinistralitat a causa dels accidents de trànsit. Amb ella, es poden establir 
les pautes de comportament, d’actituds a l’hora de conduir i davant del volant. Entre els 
temes de caràcter general a tractar es trobarien els següents: la percepció de perills, la 
teoria de la conducció, la normativa de circulació, la seguretat viària, l’actitud en la con-
ducció, tècniques de conducció eficient, etc. 

▪ Altrament, en els PDE es poden incloure mesures com la realització de campanyes de 
comunicació als treballadors i treballadores amb consells de seguretat viària, sense obli-
dar la realització de cursos de formació específics sobre la seguretat del transit, tot amb 
l’objectiu de desenvolupar la cultura de la seguretat viària. 

▪ A més, altres de les iniciatives orientades a oferir informació sobre la seguretat vial són: 
la divulgació d’estudis tècnics sobre seguretat vial, la realització d’un pla de sensibilitza-
ció mitjançant xerrades, distribució de documents informatius, oferir un espai de difusió 
en la web corporativa amb informació sobre seguretat vial, entre d’altres (Fundació 
CNAE, 2012). 
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TAULA 9. Principals propostes incorporades en els PDE analitzats en PDM 2020-2025 

Núm. Tipus d'actuació Propostes 
% incor-

pora 
mesura 

1 
Foment i promoció de 
la mobilitat sostenible  

Promoure i proporcionar informació del Transport Públic i Modes 
No motoritzats 

68% 

2 Vehicle privat Potenciació del cotxe compartit 53% 

3 Vehicle privat 
Actualitzar progressivament flota pròpia de vehicles amb criteris 
més eficients i menys contaminants 

49% 

4 Vehicle privat Promoure cursos de conducció eficient 47% 

5 No motoritzats 
Proporcionar aparcament de bicicletes segur o ampliació de l'a-
parcament 

44% 

6 
Foment i promoció de 
la mobilitat sostenible  

Promoure i proporcionar informació de la bicicleta com a mode 
de desplaçament 

39% 

7 Vehicle privat Avantatges per les persones que comparteixen cotxe 37% 

8 
Foment i promoció de 
la mobilitat sostenible  

Elaborar una guia de mobilitat i/o web 25% 

9 Transport públic 
Proposta de millores del servei de transport públic (parades, fre-
qüències, itineraris...) 

25% 

10 No motoritzats 
Proposta de creació d'itineraris per a bicicletes i millora de la 
xarxa actual 

20% 

11 
Foment i promoció de 
la mobilitat sostenible  

Videoconferències 19% 

12 No motoritzats 
Proposta de millora o creació d'itineraris per vianants (voreres, 
semàfors, guals, senyalització...) 

19% 

13 Vehicle privat Incorporació de punts de recàrrega elèctrica  19% 

14 No motoritzats Foment del bicing i/o implantació d'un servei 17% 

15 No motoritzats 
Ampliació o creació de places d'aparcament per a bicicletes a 
l'exterior 

17% 

16 Transport públic Cofinançament del transport públic per treballadors/res 17% 

17 No motoritzats Aparcament preferent per a PMR i millora de l'accessibilitat 15% 

18 
Foment i promoció de 
la mobilitat sostenible  

Teletreball 14% 

19 
Foment i promoció de 
la mobilitat sostenible  

Política de contractació que incorpori un criteri de distància 14% 

20 
Foment i promoció de 
la mobilitat sostenible  

Selecció de proveïdors que afavoreixin els modes més sosteni-
bles 

12% 

21 
Foment i promoció de 
la mobilitat sostenible  

Establir un protocol d'acollida dels nous treballadors/res i valorar 
el criteri de proximitat al lloc de residència 

12% 

22 Vehicle privat Jornades sobre conducció respectuosa i prevenció d'accidents  12% 

23 Vehicle privat 
Reestructuració de l'aparcament i modificació del criteri d'assig-
nació de places 

12% 

24 
Foment i promoció de 
la mobilitat sostenible  

Flexibilitat horària 10% 

25 Vehicle privat Fomentar el carsharing 10% 

Nota: s’analitzen 59 PDE informats i aprovats per l’ATM amb suficient informació i que no han estat eliminats perquè posteriorment 
l’empresa no complia els paràmetres establerts pel Decret 344/2006 i per tant no tenia obligatorietat d’elaborar un PDE. La relació dels 
PDE analitzats es pot trobar al document.  
Font: L’accés sostenible a les zones d’activitat econòmica i pols de mobilitat. PDM 2020-2025 
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Capítol VI. Tendències emergents de la mobilitat ocupacional 

Aquest capítol pretén recollir les grans tendències de la mobilitat ocupacional en tres àmbits,  
que són els següents: la disrupció tecnològica en el transport (intel·ligència, digitalització, 
mobilitat com a servei, intermodalitat i electrificació), el nou paradigma de l’organització del 
treball (teletreball, treball flexible i altres), i la gestió de la mobilitat ocupacional (usuaris i 
elecció modal), tal com s’observa a la figura següent. 

FIGURA 13. Tendències en mobilitat ocupacional 

 
 
Font: elaboració pròpia. 
Nota: sistemes de transport intel·ligent (STI). 

En general, la mobilitat ocupacional ha augmentat a conseqüència de la globalització, el 
desenvolupament tecnològic i la naturalesa del treball, i això ha provocat l’increment de la 
congestió a les hores punta en determinades zones urbanes, la sobrecàrrega del sistema 
públic de transport i l’increment dels costos. No obstant això, cal tenir en compte el context 
actual de la mobilitat ocupacional.  

En primer lloc, la transformació de la mobilitat en general i ocupacional en particular té el 
propòsit comú de reduir les emissions contaminants i els gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH) del transport i invertir en infraestructures per al vehicle elèctric i els combustibles 
alternatius, el pilar de transport ecològic del Pacte Verd Europeu (PVE).  

En segon lloc, l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la conducta de mobilitat ocupa-
cional d’algunes persones, durant els dos anys de restriccions, atès que la reducció de la 
congestió del trànsit i la facilitat d’aparcament a conseqüència de la pandèmia van incentivar 
els desplaçaments en cotxe entre el domicili i el treball l’any 2020, de manera que una part 
de la població va deixar de moure’s en transport públic a la feina, contribuint a incrementar 
les emissions contaminants i de GEH el 2021 (Pérez, Solé i Bach, 2021). 

A més, tot i la manca d’evidència científica, la percepció del risc de contagi en el transport 
públic va persistir durant mesos, el 31% de la ciutadania de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) encara no el considerava segur l’any 2021 (CTESC, 2021).  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en#making-transport-sustainable-for-all
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://territori.gencat.cat/ca/inici/dades-covid-19/
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
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Així, tot i que l’aturada pel confinament i les restriccions posteriors va reduir el consum de 
combustibles fòssils l’any 2020, l’ús del vehicle privat es va recuperar fins a nivells d’abans 
de la pandèmia (per sobre del 90%) a finals del 2021. En canvi, l’ús del transport públic era 
d’entre el 70% i el 80%. Una realitat contrària a l’objectiu del PVE de reduir l’ús del vehicle 
privat i d’incentivar l’elecció de modes de transport més eficaços i sostenibles, com ara el 
transport col·lectiu públic i la mobilitat activa (Zambrano i García, 2022). 

En tercer lloc, l’impacte de la guerra de Rússia sobre Ucraïna en els preus del petroli, així 
com la possible crisi energètica i de subministrament (el preu del barril de Brent europeu ha 
passat de 54,8 a 118,9 $ entre els mesos de juny dels anys 2015 i 2022). És per això que 
l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) ha recomanat un seguit de mesures per reduir el 
consum de combustibles fòssils i fer més sostenible la mobilitat ocupacional pendular: 

▪ Reduir els desplaçaments en cotxe o fer-los en hores vall; modular el trànsit per evitar 
desplaçaments durant les hores punta i desviar els vehicles cap a zones poc congesti-
onades; prohibir el vehicle en dies alterns; establir taxes, peatges i preus dinàmics; crear 
zones blaves; limitar la velocitat; i oferir formació en conducció eficient. 

▪ Promoure l’ús del vehicle compartit, millorar la freqüència del transport públic, i fins i tot, 
promoure la gratuïtat si els preus del cru s’enfilen. 

▪ Concentrar la jornada laboral o teletreballar, entre d’altres. 

Per acabar aquest apartat d’introducció sobre les tendències en l’àmbit de la mobilitat ocu-
pacional, comentar que la mobilitat ocupacional està experimentant una transformació molt 
important de la mà de la mobilitat intel·ligent, sostenible, integrada, multimodal, compartida 
i centrada en l’usuari (CIDAI, 2021). 

1. Disrupció tecnològica en el transport 

1.1. Els sistemes de transport intel·ligent 

Els sistemes de transport intel·ligent (STI) integren tecnologies d’electrònica avançada, co-
municacions i sistemes informàtics, com ara la intel·ligència artificial i la Internet de les co-
ses en els vehicles i en les infraestructures, la qual cosa permetrà augmentar la connectivi-
tat i l’automatització de la mobilitat (CTESC, 2021). L’objectiu dels STI és reduir el temps 
de viatge, la congestió, augmentar la capacitat de les vies existents i la seguretat dels des-
plaçaments ocupacionals. El vehicle autònom, en major o menor grau, també formarà part 
d’aquest sistema de transport intel·ligent (CIDAI, 2021). 

En altres paraules, els STI, en connectar persones, vehicles, infraestructures i xarxes de 
telecomunicacions, permeten la interacció. Això és possible gràcies als sensors, les dades 
i l’accés a Internet de mòbils i vehicles, i de la xarxa d’estacions de bus i tren, entre d’altres. 
Els STI hauran d’integrar una diversitat de serveis de mobilitat (públics i privats) a través 
d’una interfície digital sota demanda, és a dir, quan sorgeixi la necessitat, o bé, amb reserva 
prèvia. Així com coordinar diversos proveïdors per aconseguir una prestació de serveis de 
mobilitat ocupacional eficient. 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
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Ara bé, entre les tecnologies aplicades a la mobilitat ocupacional destaquen, la intel·ligència 
artificial (IA) per resoldre problemes complexos, d’una banda, i, la computació quàntica per 
fer-ho a una velocitat i amb un nivell de complexitat extremadament superior, de l’altra, tal 
com es descriu a continuació. 

Intel·ligència artificial (IA) 

La IA agrupa tecnologies que permeten desenvolupar algoritmes, com ara els de processa-
ment del llenguatge natural: aprenentatge automàtic (machine learning) i aprenentatge pro-
fund (deep learning), per efectuar processos cognitius similars als humans i prendre decisi-
ons. La IA permet crear solucions noves, però per fer-ho, el codi del programari haurà de 
ser obert, és a dir, accessible i modificable, amb la finalitat de millorar-ne i perfeccionar-ne 
el funcionament, així com d’adaptar-lo a usos concrets (EEAC Network, 2021a). 

De fet, la IA podria reconèixer patrons estadístics, sintàctics i neuronals en la mobilitat, a 
partir de les dades captades per sensors i dispositius, i així, predir fluxos de viatgers, ana-
litzar la mobilitat, gestionar-la  i prevenir accidents, entre d’altres. 

La finalitat de la IA és, d’una banda, millorar la planificació dels desplaçaments ocupacio-
nals, l’accessibilitat, l’experiència de conducció i el suport a la mobilitat no motoritzada, així 
com gestionar de manera dinàmica les flotes de vehicles, entre d’altres. 

I de l’altra, millorar la seguretat i la gestió dels accidents. En altres paraules, reduir els ac-
cidents a la xarxa viària i combatre les distraccions dels conductors (vegeu l’app Superpe-
destrian per patinets elèctrics). Val a dir que la manca d’atenció és la responsable d’una 
quarta part dels accidents amb víctimes a les carreteres de Catalunya (vegeu l’apartat 3 del 
capítol 4 sobre Descripció de la mobilitat ocupacional d’aquest estudi). 

A més, també està augmentant la potència de càlcul dels processadors i el processament 
massiu de gràfics, de manera que els algoritmes també milloraran i els costos de gestió 
dels sistemes informàtics al núvol i dels serveis relacionats amb les dades es reduiran (CI-
DAI, 2021). 

Computació quàntica 

La computació quàntica és milions de vegades més ràpida que les supercomputadores, 
atès que es basa en bits quàntics o qbits (s’agrega un tercer element al 0 i 1, la combinació 
de tots dos valors o l’anomenada superposició quàntica). Aquest tercer element dona lloc a 
noves lògiques a l’hora de resoldre problemes. Els ordinadors quàntics són capaços de 
processar algoritmes altament complexos en temps real que simulen i iteren amb rapidesa 
qüestions que fins ara no es podien resoldre. Aquesta potència de càlcul possibilitarà la 
creació d’algoritmes nous (p. ex. encriptar i desencriptar informació altament complexa de 
forma més ràpida). 

La tecnologia quàntica serà especialment útil per optimitzar processos i classificar, és a dir, 
per cercar patrons en una gran base de dades (per exemple, en temes de visió artificial i 
reconeixement d'imatges), i podria servir per redreçar el trànsit rodat dins i fora d’un centre 
d’activitat o polígon industrial. 

https://www.youtube.com/watch?v=2L3bW5Ixej8
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/132791/superpedestrian-funding/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/132791/superpedestrian-funding/
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Per acabar, la mobilitat intel·ligent fa referència també a sistemes de mobilitat dirigits per 
dades, així com a la connectivitat per poder-les captar, enviar i emmagatzemar per ser uti-
litzades. 

En aquest àmbit, la xarxa de baixa latència (5G) o la futura xarxa cognitiva (6G), que teòri-
cament pot augmentar la velocitat de les dades fins al terabyte per segon, així com la com-
putació continua a prop de la font de dades, podria donar resposta en temps real a sistemes 
de control del trànsit avançats. Així com gestionar els vehicles i els elements de l’entorn 
(semàfors, radars, càmeres), proporcionar dades obertes, i desenvolupar àrees metropoli-
tanes i polígons industrials intel·ligents (smart). 

1.2. La transformació digital de la mobilitat 

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat en l’estratègia industrial de la UE i n’ha accelerat 
la transformació digital, amb més integració i més regulació. Així, la UE legislarà sobre la 
digitalització per evitar males pràctiques amb les dades que erosionin la innovació i creïn 
desconfiança en les millores digitals. També es faran inversions perquè aquesta digitalitza-
ció sigui inclusiva i totes les persones la puguin fer servir (accés, aptituds, aparells, infraes-
tructures i programari). 

De fet, els plans de recuperació i resiliència dels estats membres de la UE han destinat 
gairebé una quarta part del pressupost (el 20%) a iniciatives digitals, això sí, vinculades a 
la sostenibilitat. De manera que la regulació a la UE anirà en la línia de desenvolupar criteris 
de sostenibilitat en la mobilitat ocupacional intel·ligent, com ara els d’estalvi energètic. 

En aquest context, la digitalització de la mobilitat (conversió de senyals analògiques en di-
gitals i dades massives) pot ser un disruptor que canviï sistemes i patrons de mobilitat ocu-
pacional i contribueixi a fer-los més sostenibles, atès que possibilitaria generar, intercanviar 
i compartir informacions qualitatives i quantitatives de manera segura entre gestors, opera-
dors i usuaris. 

Així, la digitalització aplicada a la mobilitat ocupacional possibilita solucions de transport 
col·lectiu flexibles i a demanda, així com el treball conjunt entre diversos operadors de trans-
port. 

A més, el fet que la digitalització permeti obtenir, analitzar i gestionar grans volums de dades 
en temps real, com ara les relacionades amb el temps d’ús d’un mitjà de transport i el com-
bustible consumit, així com calcular rutes més ràpides i eficients, pot servir perquè les em-
preses avaluïn el rendiment de les seves flotes, substitueixin els vehicles per altres més 
eficients i contribueixin a reduir les emissions de GEH del sector (CTESC, 2021). 

La sostenibilitat social i mediambiental de la digitalització 

La sostenibilitat mediambiental i social de la transformació digital de la mobilitat és molt 
important per la UE. És per això, que la UE cerca estàndards per la digitalització que tinguin 
en compte valors ètics i democràtics que la diferenciïn d’estats tecnològics no democràtics 
com ara la Xina o intensius en l’ús d’energia (EEAC Network, 2021b). De fet, molts actors 
socials alerten de la necessitat d’anticipar-se a les conseqüències no desitjades i als aspec-
tes mediambientals i socials insostenibles d’aquesta digitalització (EEAC Network, 2021c). 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://www.youtube.com/watch?v=2L3bW5Ixej8
https://www.youtube.com/watch?v=2L3bW5Ixej8
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Quant a la sostenibilitat social, s’han de considerar els aspectes ètics de la digitalització 
d’una mobilitat que ha de ser sostenible en el disseny i en la finalitat. Segons Peter Schmidt 
(CESE), el resultat d’aquesta transició ha de procurar el benestar de les persones i no es 
pot fer d’esquena a la gent. Per tant, s’impulsarà el diàleg social per adaptar les competèn-
cies professionals i per integrar les pimes i les zones rurals. 

Quant a la sostenibilitat mediambiental, cal destacar que els centres de dades hauran de 
ser climàticament neutres l’any 2030. De fet, tant el centres com l’intercanvi de dades con-
sumeixen energia i, ara per ara, no es pot calcular l’eficiència energètica de la tecnologia o 
el programari. Per tant, la digitalització de la mobilitat serà un mitjà per aconseguir una 
mobilitat ocupacional més intel·ligent i sostenible, no una finalitat (EEAC Network, 2021b). 

Un bon exemple de la sostenibilitat mediambiental i social de la digitalització és la del pro-
grama noruec TRUSST (Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All) que 
incorpora també la dimensió mediambiental i social en la millora de la qualitat d’alguns mo-
des de transport, com ara el ferri autònom i zero emissions que opera al Nord de Noruega. 

Per acabar, a banda de la regulació de la digitalització, s’albira una altra tendència en la 
qual s’invertirà i que té a veure amb la ciberseguretat dels sistemes de transport. Així com 
amb la necessària protecció de la privacitat de la informació de les persones usuàries de la 
mobilitat ocupacional. 

1.3. La mobilitat com a servei (MaaS) 

El nou paradigma de la MaaS 

La tecnologia i la digitalització de la mobilitat exposades en els punts anteriors han impulsat 
la mobilitat com a servei (MaaS). La MaaS es considera el nou paradigma de la mobilitat en 
general i de l’ocupacional en particular, ha impulsat la col·laboració multidisciplinària i ha 
desencadenat una onada de solucions innovadores i nous models de negoci a les pimes. 
Les expectatives socials i empresarials sobre la MaaS són molt optimistes. 

La MaaS està concebuda com una eina per reorganitzar el transport de manera més sos-
tenible i oferir una alternativa al vehicle de propietat privada des del punt de vista de l’interès 
públic. Per definició, 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 con-
necta i unifica diverses aplicacions, i que combina la planificació, la reserva, el pagament i 
l’obtenció d’un bitllet multimodal (CTESC, 2021). 

En altres paraules, la MaaS desenvolupa la idea d’integrar els serveis i la informació de 
diversos proveïdors de serveis de mobilitat, la qual cosa permet a les administracions acti-
var polítiques de mobilitat més eficients, ecològiques i inclusives segons Estrada (2022). En 
aquest context, la MaaS presenta diversos nivells d’integració. Un d’aquests esquemes d’in-
tegració és el de Sochor, Arby, Karlsson et al. (2018). 

Aquest esquema estableix quatre rols en la cadena de valor: l’integrador de la MaaS, que 
gestiona les ofertes de diversos proveïdors de serveis amb els operadors mitjançant la in-
tegració tècnica, la gestió de la contractació i la compensació financera; el proveïdor de 

https://www.eesc.europa.eu/es
https://www.youtube.com/watch?v=2L3bW5Ixej8
https://www.dnv.com/feature/autonomous-urban-mobility.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://www.youtube.com/watch?v=6aqRWCIeVE0
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serveis de transport; l’operador, que empaqueta i lliure al client l’oferta final que li permet 
planificar, pagar i realitzar el viatge mitjançant una única interfície; i l’usuari final. 

També considera cinc nivells d’integració de serveis i objectius, en funció del valor afegit de 
la MaaS, i que es poden resumir de la manera següent (CTESC, 2021): 

▪ Nivell 0: sense integració, cada proveïdor de serveis de transport actua per separat. 

▪ Nivell 1: integra la informació i els preus per planificar un viatge multimodal. El valor 
afegit és el de donar suport a la decisió de trobar el millor viatge per a cada trajecte. 

▪ Nivell 2: integra el servei, la reserva i el pagament. El valor afegit és que s’estableix un 
lloc de compra únic on la persona usuària pot aconseguir, reservar i pagar el servei de 
manera fàcil. El proveïdor guanya visibilitat i clients, i l’operador pot afegir altres serveis 
o activitats (hotels, centres comercials, etc.). 

▪ Nivell 3: integra l’oferta completa de cada servei de mobilitat en un producte diferent 
que no es podria obtenir només amb la suma de les ofertes de cada proveïdor per se-
parat, això representa un esforç d’organització i comercialització de les ofertes individu-
als dels proveïdors. El valor afegit és l’alternativa integral al cotxe de propietat centrada 
en les necessitats de mobilitat del client. El proveïdor guanya atractiu, i l’operador pot 
treballar amb els proveïdors preferits i oferir millors condicions als clients. 

▪ Nivell 4: integra objectius de sostenibilitat, és a dir, polítiques i incentius. El valor afegit 
és reduir l’ús del cotxe privat i millorar l’accessibilitat i la qualitat de vida a les ciutats, 
entre d’altres. 

El lideratge de la MaaS pot ser privat, públic o públic-privat, però és necessari clarificar les 
aspiracions dels grups d’interès perquè la MaaS tingui èxit (CTESC, 2021). 

Les expectatives són que la MaaS integri tots els modes de transport al sistema, se centri 
en les preferències i necessitats de l’usuari i sigui inclusiva socialment, territorialment (urbà-
rural), culturalment (llengua, coneixements, etc.) i quant a governança (Vartiainen, Surakka 
i Haahtela, 2018). 

Ara bé, els hàbits de mobilitat han canviat per la conscienciació climàtica de les noves ge-
neracions i la preferència per l'accés, en lloc de la propietat, de manera que les visions 
sobre la mobilitat com a servei són molt diferents. 

D’una banda, s’observa un creixement en l’ús de mitjans de transport compartit o multiusuari 
(bicicletes, patinets, ciclomotors, motocicletes, cotxes, taxis, i altres) a les metròpolis cata-
lanes, especialment a la ciutat de Barcelona (vegeu electromaps). 

De fet, moltes regions europees, per exemple Gran Ginebra, Països del Loira o Illa de 
França, subvencionen directament l’ús del cotxe multiusuari. Aquest tipus d’iniciativa està 
impulsant un mercat de milions de persones i de desplaçaments que es fan amb vehicle 
privat, al que també està contribuint la creació de les zones de baixes emissions (ZBE) en 
les ciutats, l’eliminació de places de pàrquing en els centres de treball, les subvencions 
directes a les empreses i les deduccions fiscals per a les persones treballadores. 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://www.electromaps.com/ca
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De l’altra, incrementen les opcions de mobilitat sota demanda gràcies a nous models de 
negoci que desenvolupen sistemes de transport més flexibles (Estrada, 2022). El transport 
a demanda és clau per satisfer les necessitats de mobilitat a les àrees rurals i als polígons 
industrials allunyats del transport públic convencional. En aquest context, destaca la relle-
vància dels operadors privats per fer accessibles aquestes zones i connectar-les. 

La MaaS a Catalunya 

El projecte de la mobilitat com a servei (MaaS) a Catalunya encara es troba a les beceroles, 
tret de la plataforma intel·ligent T-mobilitat en l’àmbit del transport col·lectiu públic de l’AMB 
què s’està desplegant i permet comprar títols amb la targeta o el mòbil, així com planificar 
els viatges i conèixer l’estat del servei en temps real. 

El desplegament de la MaaS a Catalunya s’hauria de fonamentar en dos pilars. Primer, en 
el lideratge del procés de transició del sector públic, en concordança amb el sector privat, 
amb una estratègia i una visió de futur clara. Segon, en la necessitat d’incidir en la col·la-
boració publicoprivada com demostra l’experiència en altres països, i de crear un marc de 
confiança que permeti compartir punts de vista, experiències i coneixements per contribuir 
a solucionar les incerteses provocades pel procés d'expansió de la MaaS (Estrada, 2022). 

És per això que és molt important flexibilitzar el marc regulador destinat a fomentar la inno-
vació de les plataformes MaaS com a integradores de serveis de mobilitat que han de ser. 
Alhora, que cal preveure la necessitat d’abordar les inversions necessàries que suposarà 
pels agents privats el desplegament total de la MaaS. 

Val a dir, que les empreses emergents vinculades al sector de la mobilitat representen el 
3,9% del total d’empreses innovadores a Catalunya i es classifiquen en dos grans grups 
(CTESC, 2021): 

▪ Empreses que integren i associen diversos operadors de transport, gràcies a la tecno-
logia aplicada a la mobilitat, i ofereixen nous serveis per satisfer les necessitats de mo-
bilitat de les persones que s’han de desplaçar. 

▪ Empreses de serveis que posen a disposició dels usuaris maquinari i programari per 
concertar un servei de transport amb un altre particular (vehicle compartit o multiusuari). 

A Catalunya hi ha dotze mil empreses de transport de passatgers privades i públiques. El 
nombre d’empreses que ofereixen MaaS està augmentant, p. ex. entre els operadors del 
sector del transport discrecional (Estrada, 2022), com ara el sistema de transport a de-
manda bus4.me de MASATS, S.A que aposta per oferir solucions de mobilitat intel·ligent i 
sostenible. 

La importància de la MaaS en la mobilitat ocupacional 

En el cas de la mobilitat per motius laborals, la MaaS té potencial per reduir l’ús del vehicle 
privat, ajudar en 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 mo-
bilitat ocupacional existent. No obstant això, el potencial de la MaaS en els desplaçaments 
ocupacionals encara és desconegut perquè no hi ha massa dades. 

https://www.youtube.com/watch?v=6aqRWCIeVE0
https://www.youtube.com/watch?v=6aqRWCIeVE0
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://www.youtube.com/watch?v=6aqRWCIeVE0
https://www.bus4.me/ca/inici/
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Ara bé, s’observa que el transport a demanda compartit (cotxes, furgoneta, minibús, auto-
car) per a persones treballadores que fan el mateix trajecte està augmentant, gràcies a la 
tecnologia i els algoritmes d’intel·ligència artificial que relacionen les necessitats de trans-
port de diverses persones usuàries, creen rutes per satisfer-les, i les envien al conductor 
del vehicle perquè les  reculli en temps real. Aquest tipus de mobilitat més dinàmica, flexible, 
econòmica i sostenible sembla adaptar-se a les persones treballadores d’una mateixa àrea 
d’activitat econòmica o polígon industrial, especialment, en les zones amb poca densitat de 
població. 

Els operadors del transport a demanda i compartit ofereixen diversos productes de mobilitat 
a les empreses o persones usuàries, com  ara: la llançadora digital que les empreses poden 
integrar, i amb una tarifa plana en funció de les persones empleades que la facin servir 
(Celering); el vehicle compartit gràcies a una app que posa en contacte persones que tre-
ballen a prop i que es paga en funció dels quilòmetres recorreguts (Hoop Carpool); la pla-
taforma de transport públic a demanda que permet reservar un bus o taxi que circula en la 
mateixa direcció que la persona usuària (Shotl i Clic.cat); o bé la tecnologia que permet 
subcontractar i optimitzar el servei d’empreses de transport discrecional, cofinançar el ser-
vei amb les persones treballadores o pagar en funció de l’ús que es faci de la tecnologia 
(BusUp). 

Així, la mobilitat ocupacional a demanda serà un servei responsiu al requeriment de trans-
port de les persones treballadores. Un servei de mobilitat en què les operacions diàries les 
determinaran les necessitats dels usuaris, i que cobrirà la manca de transport públic d’algu-
nes àrees o regions (Vartiainen, Surakka i Haahtela, 2018). 

1.4. Mobilitat intermodal  

En el context de la MaaS, la mobilitat ocupacional intermodal presenta també molts reptes, 
per la necessitat d’integrar físicament i digital els sistemes informàtics de les empreses de 
transport o de fer-los compatibles (integració tecnològica i tarifaria, i centres d’intermodali-
tat) que probablement acabarà amb un sistema de dades obertes i un codi de transport 
(Vartiainen, Surakka i Haahtela, 2018). 

En primer lloc, cal definir els conceptes següents: 

▪ Transport intermodal: se centra en les diverses opcions que té l’usuari o grup d’usuaris 
per desplaçar-se d’un lloc d’origen a una destinació (cotxe, tren, bus, bicicleta, patinet, 
a peu...). Per tant, és rellevant la intermodalitat bicicleta-bus (bici bus) o bicicleta-tren 
(bici tren), així com el transport de bicicletes en bus o en tren. 

▪ Transport multimodal: és un tipus de transport intermodal en què diversos modes de 
transport són oferts per un únic operador en un recorregut porta a porta, la qual cosa 
proporciona seguretat, coordinació, traçabilitat, estalvi de costos i eficiència. 

En segon lloc, cal tenir present que el Pla de recuperació per Europa s’orienta a canviar la 
mobilitat urbana (i també ocupacional) per fer-la més sostenible. De fet, dedica part del 
pressupost a actuacions per impulsar la mobilitat activa (a peu i en bicicleta) a les ciutats, 
les infraestructures relacionades amb la bicicleta i els sistemes públics de lloguer de bici-

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
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cletes i altres vehicles de mobilitat personal (VMP). Així com a impulsar flotes zero emissi-
ons de busos urbans (elèctrics i d’hidrogen) i punts de recàrrega. I també als serveis ferro-
viaris urbans, l’aparcament dissuasiu o regulat i els carrils bus. 

En tercer lloc, un element clau de la política de mobilitat ocupacional dels pròxims anys serà 
la bicicleta, de manera que la majoria de la població tingui un carril bici connectat a menys 
d’un quilòmetre de les destinacions principals. Per tant, la construcció de carrils bici exclu-
sius i no en espais residuals als de la mobilitat motoritzada augmentarà en moltes ciutats. 

De fet, la tendència és integrar els municipis suburbans i connectar-los a la xarxa ciclista 
per convertir la bicicleta en un mode de transport quotidià. Per exemple, la ciutat metropo-
litana de Milà construirà 750 quilòmetres de carrils bici abans de l’any 2035, més enllà de 
la zona urbanitzada i superarà els 680 quilòmetres que ha planificat París, emulant les po-
lítiques dels Països Baixos. 

Quant a Catalunya, cal comentar que l’ús de la bicicleta i del patinet ha augmentat el 34% i 
el 123% respectivament entre els anys 2019 i 2021 a l’AMB, especialment l’ús del patinet, 
vist que ha passat de representar el 22% al 33% del total a la Bicivia. Ara bé, si només es 
consideren els aforaments situats a la xarxa Bicivia principal, l’ús de la bicicleta i del patinet 
ha crescut a un ritme inferior a Barcelona ciutat (+5%) que a la resta de l’àmbit metropolità 
(+49%), probablement per la situació viscuda durant la pandèmia de la COVID-19 (IERMB 
i AMB, 2022). 

1.5. Electrificació de la mobilitat 

La creixent dificultat per explotar els combustibles fòssils, el seu esgotament, la contamina-
ció, els acords internacionals sobre el canvi climàtic i la conjuntura internacional (p. ex. la 
guerra de Rússia contra Ucraïna), entre d’altres, estan condicionant el procés de descarbo-
nització del transport en general i l’escenari futur de la mobilitat. És a dir, el context actual 
està obligant tothom a prendre mesures per reduir el consum energètic i les emissions. 

N’és exemple la contribució del Banc Europeu d’Inversions (BEI) al finançament d’aquesta 
transformació de la mobilitat, canalitzant la inversió privada cap a solucions de mobilitat en 
general i ocupacional més sostenibles, com ara la renovació del parc de vehicles i la cons-
trucció de sistemes de transport en massa: metro, tramvia lleuger i bus ràpid. El BEI  també 
està finançant la recerca en tecnologia punta, combustibles alternatius i e-mobilitat (bate-
ries, cèl·lules de combustible, estacions de recàrrega i xarxes, conducció autònoma i in-
tel·ligència artificial). 

La inversió del BEI relacionada amb la mitigació del canvi climàtic del sector del transport 
ha incrementat els darrers anys. Entre els anys 2016 i 2020 es van signar contractes per un 
valor de 36,7 miliards de €, dues terceres parts dels préstecs. En són exemple els projectes: 
The Cleaner Transport Facility, les estacions de recàrrega ultraràpides d’Europa central i 
de l’Est, les llançadores i taxis elèctrics NAVYA (França) i la intel·ligència artificial i el pro-
gramari de conducció autònoma d’Hongria, entre d’altres. 

A més, bona part dels fons Next Generation estan destinats a actuacions que facin més 
sostenible la mobilitat (vegeu el capítol 3. Marc conceptual de la mobilitat ocupacional 
d’aquest estudi i CTESC, 2021). N’és beneficiària l’AMB per reduir la contaminació, i els 

https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-us-quotidia-de-bicicletes-i-patinets-augmenta-un-49---a-la-metropolis/12886592/11696
https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-us-quotidia-de-bicicletes-i-patinets-augmenta-un-49---a-la-metropolis/12886592/11696
https://www.eib.org/en/publications/cleaner-transport-facility
https://www.eib.org/en/press/all/2018-262-eib-supports-spp-distribucia-and-greenway-investments-to-upgrade-slovakias-energy-infrastructure-and-moves-its-bratislava-office-to-the-european-house.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2018-262-eib-supports-spp-distribucia-and-greenway-investments-to-upgrade-slovakias-energy-infrastructure-and-moves-its-bratislava-office-to-the-european-house.htm
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20170555
https://www.eib.org/en/press/all/2018-344-investment-plan-for-europe-eib-supports-aimotive-develop-an-artificial-intelligence-based-system-for-self-driving-cars.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2018-344-investment-plan-for-europe-eib-supports-aimotive-develop-an-artificial-intelligence-based-system-for-self-driving-cars.htm
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
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està destinant a comprar busos elèctrics, transformar les flotes de transport públic, disposar 
de sistemes de bicicletes metropolitanes, construir carrils bici, i crear zones de baixes emis-
sions (ZBE) i altres infraestructures relacionades. 

L’electrificació general del transport i la infraestructura 

Amb la finalitat de revertir el creixement del trànsit i la contaminació mediambiental, la mo-
bilitat del futur estarà protagonitzada per vehicles elèctrics, connectats i amb més autono-
mia. Així com per carreteres intel·ligents, amb elements actius que proporcionaran informa-
ció en temps real, adaptades a la conducció d’aquest tipus de vehicles, més segures, sense 
barrera, amb mitjans de pagament digitals i menys impacte mediambiental (p. ex. C-Roads 
o Inframix). 

De fet, si es fessin les inversions en infraestructura i punts de recàrrega necessàries, el 
transport terrestre urbà es podria electrificar i assoliria la paritat de cost aquesta mateixa 
dècada. També es podria electrificar completament el transport ferroviari de mercaderies,  
atès que és una tecnologia madura. De fet, hi ha línies com la de Barcelona El Port – Sant 
Boi que no estan electrificades. 

No obstant això, l’electrificació total no és possible en cap sector, tampoc en el del transport, 
que representa el 38% del consum final d’energia, el 73% en forma de combustibles fòssils 
i trànsit urbà i interurbà amb cotxe i furgonetes. 

Ara bé, s’estima que si s’apliquessin tecnologies de suport amb gas natural, hidrogen i bio-
metà, la meitat del transport es podria electrificar (Foncillas, 2021), així com el 28% de 
l’energia final consumida pel sector, sempre que s’inverteixi en infraestructures de recàrrega 
d’alta potència en les rutes principals i es reforcessin les xarxes (OCDE i AIE, 2018). 

Per això, s’està produint una reindustrialització a tot Europa, també a Catalunya, és a dir, 
una transformació de la indústria de l’automòbil destinada a fer una transició cap a una 
mobilitat general i ocupacional més sostenible, que integra en major o menor mesura l’elec-
trificació, la fabricació de components clau com ara les bateries elèctriques, els serveis 
d’electromobilitat, la fabricació de vehicles elèctrics, la nova mobilitat i les noves qualifica-
cions professionals. 

De fet, en les licitacions dels serveis de transport col·lectiu públic urbà de viatgers ja es 
requereixen elements de sostenibilitat. La Llei de contractes del sector públic172 ja estableix 
que els aspectes relacionats amb la sostenibilitat (per exemple, l’ús de vehicles elèctrics) 
sigui tant un criteri de valoració de les ofertes presentades en les licitacions públiques com 
una condició especial d’execució. 

L’electrificació de la mobilitat a l’Estat espanyol i Catalunya  

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 el primer tri-
mestre de l’any 2022),173 segons el baròmetre de l’electromobilitat (ANFAC, 2022). A més, 

 
172 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 272, de 09.11.2017). 
173 L’indicador global d’electromobilitat sobre la base de 100 és la mitjana de dos indicadors compostos: l’in-
dicador de penetració de vehicle electrificat (vehicle electrificat sobre el mercat total respecte de l’objectiu 40% 

https://www.c-roads.eu/platform.html
https://www.inframix.eu/
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018
https://anfac.com/categorias_publicaciones/barometro-electro-movilidad/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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l’Estat espanyol va tancar l’any 2021 amb la meitat dels punts de recàrrega previstos, cosa 
què el situa per sota dels objectius planificats en el Pla nacional integrat d’energia i clima 
(PNIEC). 

Tot i això, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb una millor evolució de l’indica-
dor global d’electromobilitat (16,3 punts sobre la base de 100), darrere de Madrid (20,1 
punts) segons ANFAC (2022). 

L’indicador d’infraestructura de recàrrega d’accés públic a Catalunya era de 8,9 punts sobre 
la base de 100, superior als 4,8 punts del conjunt de l’Estat espanyol i inferior als 9,8 punts 
de la UE-14, però la majoria dels endolls són de recàrrega lenta no de ràpida. 

Pel que fa a l’indicador de penetració del vehicle electrificat a Catalunya (23,7 punts sobre 
la base de 100), comentar que supera al del conjunt de l’Estat (21,7 punts), però se situa 
per sota de la mitjana de la UE-14 (53,2 punts), segons el baròmetre d’electromobilitat del 
primer trimestre de l’any 2022 de l’ANFAC (2022). 

Vehicles elèctrics i híbrids 

La motorització i el rol del vehicle privat ha estat molt important en els darrers anys i un 
factor de creixement econòmic. Els propietaris de vehicles i els quilòmetres recorreguts han 
augmentat al món des de l’any 1990 i les persones condueixen més milles per capita (Var-
tiainen, Surakka i Haahtela, 2018). 

Però aquesta tendència està canviant des de l’any 2005, per l’impacte negatiu des del punt 
de vista mediambiental i social, especialment a les zones urbanes. El transport públic aug-
menta i esdevé una alternativa competitiva al transport motoritzat privat. L’augment de la 
urbanització fa que l’ús del cotxe privat sigui més difícil (cost i espai) i menys necessari; 
l’augment del preu del petroli fa disminuir l’ús del cotxe; i l’envelliment de la població fa que 
es condueixi menys (Vartiainen, Surakka i Haahtela, 2018). 

Així, els vehicles elèctrics tenen cada cop més interès per a la ciutadania d’alguns països 
(p. ex. el 69% dels consumidors dels EUA, el 58% dels de la Xina i l’Índia, el 49% dels 
alemanys i el 39% dels del Japó), i també els hídrids purs i endollables, segons l’estudi de 
Deloitte de l’any 2022. Els factors que influeixen en aquest interès són la preocupació per 
reduir les emissions contaminants i de GEH per mitigar el canvi climàtic i el cost del com-
bustible. Ara bé segons Deloitte si el preu de l’electricitat augmentés de manera significa-
tiva, el 24% dels compradors potencials d’aquests vehicles podrien desaparèixer. 

En primer lloc, es preveu que la fabricació i la venda de vehicles de baixes emissions, com 
ara els elèctrics (de bateria o híbrids endollables) augmenti fins a representar el 19,2% del 
total de vendes l’any 2030, el 39,0% pel que fa als turismes i vehicles tot terreny. En segon 

 
del mercat electrificat, quota de vehicles elèctrics per cada 1.000 persones en edat motoritzable sobre l’ob-
jectiu del 40% i distància a l’objectiu del 70% de penetració del vehicle elèctric pur respecte de l’electrificat), i 
l’indicador d’infraestructura de recàrrega (situació respecte a l’objectiu de 10,3 punts de recàrrega per cada 
1.000 persones en edat motoritzable i distància de les infraestructures actuals de recàrrega ràpida de més de 
50 kW a l’objectiu del 10% de la infraestructura de recàrrega total). 

https://anfac.com/categorias_publicaciones/barometro-electro-movilidad/
https://anfac.com/categorias_publicaciones/barometro-electro-movilidad/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/global-automotive-consumer-study.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/global-automotive-consumer-study.html
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lloc, es projecta una transformació de les flotes de vehicles corporatius o flotes elèctriques 
gràcies als incentius fiscals i econòmics (CTESC, 2021). 

De fet, les vendes de vehicles elèctrics i híbrids estan augmentant al món. La quota de 
mercat de la UE va ser del 17% del total, segons l’Associació Europea de Fabricants d’Au-
tomòbils (ACEA), per la regulació de les emissions dels cotxes nous i per l’acceptació social 
per part de les empreses i els particulars, malgrat la crisi dels semiconductors de l’any 2021. 
La matriculació de vehicles electrificats a l’Estat espanyol també augmenta, va ser el 8% 
del total l’any 2021, però lluny del 26% d’Alemanya, el 19,7% de Portugal o el 18,3% de 
França. 

Ara bé, el futur del vehicle elèctric és divers (endollable, amb pantògraf, d’hidrogen o amb 
intercanvi de bateries) i necessitarà estandardització (p. ex., format, inserció i connexió 
elèctrica de les bateries) i solucions flexibles per satisfer la demanda energètica (p. ex., 
sistemes d’intercanvi de bateries) segons Vallera, Nunes i Brito (2021). 

Vehicles amb combustibles alternatius 

La participació de vehicles amb combustibles alternatius, com ara els d’hidrogen, també 
augmentarà. L’hidrogen líquid, tot i que actualment és car de produir, pot tenir potencial en 
un futur, perquè té avantatges respecte del dièsel i la gasolina, és menys tòxic, es queda 
en estat líquid a temperatura ambient i pot ser utilitzat com a pila de combustible per obtenir 
electricitat per al vehicle. 

N’és exemple d’aquesta transformació la posada en funcionament de la planta d’hidrogen 
verd de la Zona Franca d’Iberdrola, finançada pel programa Connecting Europe Facility for 
Transport (gener del 2022), i la incorporació dels primers autobusos d’hidrogen d’última 
generació a la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Així com el fet que 
una empresa de transport discrecional, ALSA, operi una línia regular de transport públic 
interurbà amb hidrogen i disposi d’una hidrogenera. 

Tot i això, cal tenir en compte els problemes tècnics que planteja l’hidrogen. En primer lloc, 
el volum d’emmagatzematge, l’hidrogen ha d’estar en forma líquida a temperatures criogè-
niques o de gas a alta pressió per reduir-lo. En segon lloc, el transport, l’hidrogen és molt 
lleuger, la densitat és més baixa que la del gas natural, les canonades de gas natural només 
admeten aproximadament el 30% d’hidrogen, sí és vol portar el 100% s’han de revisar i 
substituir (AIE, 2019). 

Per acabar, val a dir que també són importants les plantes de biometà i metà sintètic provi-
nent del biogàs generat per digestió anaeròbica de residus i conreus energètics, un gas 
renovables que serveix per a la mobilitat. 

2. El canvi de paradigma en l’organització del treball  

2.1. Context: treball i mobilitat ocupacional 

Les tecnologies, com ara la intel·ligència artificial, i l’automatització estan augmentant la 
productivitat del treball i reduint el temps de treball necessari per produir béns i serveis. Això 
té un impacte en la fabricació de determinats productes i en els serveis que s’ofereixen, 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
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alguns dels quals poden fins i tot arribar a desaparèixer del sistema econòmic (Antal, Plank, 
Mokos et al., 2020). No obstant això, també s’estan creant noves ocupacions que requerei-
xen competències digitals, com ara l’aprenentatge automàtic, així com competències en 
sostenibilitat i transversals, entre d’altres. 

L’organització del treball també és rellevant per a la mobilitat ocupacional, perquè influeix 
en la necessitat de fer desplaçaments pendulars, i en la distància i la freqüència d’aquests. 
Cal  ressaltar que la majoria de feines tradicionals requereixen viatjar durant les hores punta, 
la qual cosa augmenta la congestió del trànsit, el consum d’energia i la contaminació at-
mosfèrica. 

Tot això, obliga a coordinar les estratègies de mobilitat amb les d’ocupació, mitjançant ini-
ciatives de flexibilitat (jornada i horaris), que poden fins i tot reduir la necessitat de despla-
çar-se durant les hores punta. També és un factor rellevant la gestió eficient de les vacances 
i els permisos mitjançant la negociació col·lectiva. 

La percepció del temps també està canviant. El temps són diners, i cada cop és més fre-
qüent el treball a temps parcial en combinació amb altres tasques familiars i educatives. De 
manera que augmenta la necessitat de trobar solucions de mobilitat ocupacional persona-
litzades i dinàmiques per conciliar la vida laboral, personal i familiar. 

A més, els desplaçaments pendulars llargs poden reduir la productivitat del treball, i restar 
temps de descans i benestar a les persones. Ara bé, la tecnologia també permet treballar 
durant el viatge per motius laborals, i algunes persones valoren positivament la possibilitat 
de fer-ho. Per tant, les infraestructures i els serveis locals s’haurien de repensar des del 
punt de vista del teletreball, el treball flexible i el treball en moviment, entre d’altres (Vartiai-
nen, Surakka i Haahtela, 2018). 

També cal tenir en compte la importància dels plans de desplaçament d’empresa per ga-
rantir el dret a la mobilitat sostenible i segura de les persones treballadores i reduir la de-
pendència del vehicle privat, així com per impulsar els serveis de transport col·lectiu i la 
mobilitat activa (Ferri i París, 2019). 

Per acabar aquesta introducció, cal comentar que perquè la mobilitat ocupacional sigui sos-
tenible s’han de considerar, tant el nombre d’emplaçaments des dels quals es pot fer treball 
intensiu en coneixement, com les diverses formes de treball (teletreball total o parcial, treball 
flexible, grups de treball distribuït i treball en moviment). 

2.2. Teletreball i treball flexible 

Cada vegada més països desvinculen el treball remunerat dels espais d’oficina tradicional, 
atès que una part significativa del treball no s’ha de fer en un emplaçament concret. El 
treball en coneixement (Internet) es pot fer en qualsevol moment i lloc, la qual cosa està 
transformant el rol de tecnologia en el lloc de treball. A més, els estils de treball i de vida 
estan sent més versàtils i dinàmics (Eurofound i ILO, 2017). 

El teletreball i el treball fora de les instal·lacions de l’empresa, mitjançant tecnologies de la 
informació i la comunicació o mòbils (TICM), està augmentant a la UE. Així com el treball 
flexible (pel que fa a la jornada i l’horari de treball) i a temps parcial, de manera que les 
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polítiques relacionades amb la mobilitat ocupacional s’hauran d’adaptar a aquesta tendèn-
cia (Vartiainen, Surakka i Haahtela, 2018). 

El teletreball i el treball flexible estan augmentant per la necessitat de les empreses d’incre-
mentar la productivitat, i pels objectius de responsabilitat social (integrar tots els col·lectius) 
i mediambientals (reduir la contaminació atmosfèrica i mitigar el canvi climàtic). Així com 
per la necessitat de les persones ocupades de tenir més flexibilitat temporal i de conciliar la 
vida laboral, personal i familiar (Eurofound i ILO, 2017). Per exemple, l’OCCC ha estimat 
que el teletreball podria reduir les emissions de GEH fins al 24% a Catalunya. 

De fet, gràcies a les tecnologies de la informació o la comunicació (TIC), una quarta part de 
les persones ocupades de la UE són e-nòmades, és a dir, fan servir ordinadors personals, 
Internet i el correu electrònic amb finalitats laborals. Les persones e-nòmades representa-
ven el 5% de la població ocupada a Bulgària i Romania, però el 40% als Països Baixos, 
Dinamarca i Suècia, i el 45% a Finlàndia, segons l’informe d’Eurofound i ILO (2017) sobre 
teletreball i treball remot. 

Els models de conciliació de la vida familiar i laboral dels diversos països i els rols de gènere  
són importants en l’ús de les TIC i del mòbil a la feina. Així el 17% de la població ocupada 
de la UE treballa amb TICM, especialment els professionals i les persones que fan tasques 
directives i de gestió, però també els comercials. Els homes fan més feina amb les TICM 
que les dones, tot i que les dones teletreballen més des de casa i de manera regular. Per 
tant, estan sorgint noves maneres de conciliar el treball i la vida personal i familiar (Euro-
found i ILO, 2017, i Vartiainen, Surakka i Haahtela, 2018). 

Ara bé, tot i que el teletreball i el treball amb TICM estan incrementant, especialment des 
de casa, el pes que tenen depèn de l’estructura econòmica i de la cultura de treball de cada 
sector i ocupació del país. Així, Finlàndia, els Països Baixos, Suècia, els EUA o el Japó 
tenen percentatges alts de persones que teletreballen o fan servir les TICM. Seguit de Bèl-
gica, França i el Regne Unit. En canvi, Espanya, a l’igual d’Itàlia, Alemanya o Hongria tenen 
els percentatges més baixos (Eurofound i ILO, 2017). De fet, a l’Estat espanyol només te-
letreballen el 13,6% de les persones ocupades segons l’EPA de l’any 2022. 

En aquest àmbit, cal tenir en compte l’estudi del CTESC (2021) La transició cap a una mo-
bilitat més intel·ligent i sostenible. El percentatge d’ocupats que van treballar des del domicili 
particular va ser del 8,6% a Catalunya l’any 2019 (el 8,3% i el 14,4% a l’Estat espanyol i la 
UE-27 respectivament). Ara bé, en funció de diverses estimacions el teletreball potencial 
podria ser d’entre el 25,1% i el 36,0% a Catalunya (entre el 22,3% i el 33,0% a l’Estat). 

De fet, segons l’enquesta del Centre d’estudis d’opinió (CEO), feta al final del confinament 
més estricte per la crisi de la COVID-19, el 59,8% de les persones enquestades treballaven 
a distància. I segons l’EPA del segon i tercer trimestre de 2020, que ja copsava els efectes 
del confinament i de la reobertura, el treball a distància es va situar entre el  21,2% i el 
17,9% a Catalunya (el 19,1% i el 14,5% al conjunt de l’Estat) (CTESC, 2021). 

Ara bé, sorgeix el debat, no exempt de polèmica, sobre l’impacte que el teletreball o la 
reducció del temps de treball pot tenir en la mobilitat ocupacional i en la reducció de les 
emissions contaminants i de GEH (Antal, Plank, Mokos et al., 2020). 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
https://ctesc.gencat.cat/noticies/20484253.html
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Un exemple d’aquesta polèmica és l’estudi de Caldarola i Sorrell (2022) i el de l’Eurofound 
(2022). El primer constata que la majoria de les persones angleses que teletreballaven 
menys de tres dies a la setmana (no les que ho feien més de tres dies), tot i fer menys 
viatges, recorrien distàncies més llargues que les que no teletreballen, i que les llars amb 
un membre de la família que teletreballava feien més viatges en total. El segon, afirma que 
potencialment el teletreball té menys impacte mediambiental, sempre que s’acompanyi de 
mesures específiques (Eurofound, 2022). 

Per acabar, perquè el teletreball i el treball amb TICM sigui sostenible s’haurà d’integrar en 
la cultura de sostenibilitat de l’organització i tenir en compte el comportament de les perso-
nes treballadores en diversos àmbits, els desplaçaments, el consum energètic i l’ús de la 
tecnologia, entre d’altres, avaluar-los i corregir-los (Shreedhar, Laffan i Giurge, 2022). El 
debat resta obert. 

3. La gestió de la mobilitat ocupacional 

La gestió de la mobilitat tendirà a transformar el moviment de les persones, els hàbits del 
conjunt dels usuaris de la mobilitat ocupacional per fer-los més saludables i sostenibles des 
del punt de vista mediambiental i complir amb les regulacions destinades a reduir la conta-
minació atmosfèrica i les emissions de CO2, entre d’altres. 

Això si, ho farà mitjançant sistemes distribuïts pel territori de gestió del trànsit, transparents 
i col·laboratius que integrin nous proveïdors i modes de transport. En comptes de comprar 
vehicles privats, augmentarà la tendència a subscriure’s a un servei de mobilitat combinat 
amb el transport públic (CIDAI, 2021). 

La gestió del transport a les àrees urbanes 

La tendència és transportar cada cop més persones de manera àgil i sostenible a les àrees 
urbanes amb molta població. És per això que en la gestió de la mobilitat ocupacional urbana 
els sistemes públics de transport seran essencials. N’és exemple, el sistema ferroviari a la 
metròpolis de Tòquio, amb una població de catorze milions de persones que es desplaça 
cada dia per treballar, portar els fills a escola i comprar. El transport públic, a més d’evitar 
la congestió és, ara per ara, l’alternativa més barata, segura i fiable. 

De fet, ciutats, com Tòquio o París estan abandonant el transport privat i transformant-lo en 
transport ferroviari de viatgers de llarga i curta distància (metro), alhora que milloren els 
sistemes d’informació per orientar les persones usuàries, facilitar el desplaçament i assolir 
la ciutat dels quinze minuts (Martínez, 2022). 

A més, l’accés dels vehicles als centres de les ciutats s’està restringint des de fa anys, en 
va ser exemple Groningen (Països Baixos) els anys setanta, o Berlín (People’s decision for 
auto-free Berlin) amb la zona lliure de cotxes, tret d’algunes excepcions,174 així com la ma-
teixa Barcelona amb la reducció dels carrils disponibles pel vehicle privat. 

 
174 Permisos d’accés especial a llarg termini per vehicles d’emergències (ambulàncies i bombers), d’escom-
braries, taxis, vehicles comercials i de mercaderies o vehicles de residents amb mobilitat reduïda, entre d’al-
tres; permisos per vehicles compartits; codis QR pels desplaçaments de viatge o mudança i promoció del 
transport públic. 

https://volksentscheid-berlin-autofrei.de/index.php?lang=en
https://volksentscheid-berlin-autofrei.de/index.php?lang=en
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La gestió del transport a les àrees industrials o rurals 

En canvi, la tendència quant a la gestió de la mobilitat ocupacional en les àrees industrials 
o residencials amb baixa densitat de població i una xarxa de transport públic ineficient, s’ori-
enta a recuperar espai disponible per a les empreses, reduir les places d’aparcament i donar 
resposta a les necessitats de mobilitat, alhora que es desincentiva l’ús del cotxe, sempre 
que hi hagi alternatives disponibles. 

Probablement, la població que resideix a les zones perifèriques dels municipis i àrees me-
tropolitanes més grans, així com l’ocupació, augmentaran els pròxims anys, i, per tant, la 
demanda de mobilitat ocupacional. En conseqüència, és probable que empitjori la satisfac-
ció amb els desplaçaments per anar a la feina i tornar a casa (Vartiainen, Surakka i Haah-
tela, 2018). 

Així, els serveis a demanda i la micromobilitat cobriran la falta de transport públic d’aquestes 
zones perifèriques o rurals, i entre les àrees de la perifèria i els centres d’interconnexió, com 
ara les estacions centrals. Per tant, seran rellevants alguns indicadors d’aquests serveis 
tant des del punt de vista de l’operador com de l’usuari: 

▪ Operador: mitjana del cost per viatge, composició de la flota en nombre i mida dels ve-
hicles, hores d’operació per vehicle i ús dels vehicles (temps transportant passatgers). 

▪ Usuari: hora de partida desitjada i oferta, puntualitat, demores en combinar viatges de 
diversos passatgers. Passatgers addicionals i parades, preu i descomptes. 

3.1. Usuaris i elecció modal 

La mobilitat ocupacional s’ha de centrar en l’usuari o usuària, que ha de ser l’element central 
en el disseny i la presa de decisions, així com en la personalització dels serveis, perfils i 
interessos. 

Segons diversos estudis, quan les persones planifiquen la mobilitat pendular inverteixen en 
temps; allò que compta és el temps de desplaçament, no la distància, que fins i tot pot 
augmentar si el temps de desplaçament és el mateix. En altres paraules, quan les distàncies 
són llargues, els serveis de mobilitat ràpids atrauen més usuaris. 

Ara bé, la majoria dels viatgers pendulars europeus recorren distàncies de menys de deu 
quilòmetres per anar i tornar a la feina, i caminen o van en bicicleta si aquesta distància és 
d’entre 2 i 4 km aproximadament. Val a dir que entre el 15% i el 25% dels viatgers pendulars 
europeus podrien fer servir el cotxe multiusuari, la bicicleta o els serveis de transport a 
demanda, en lloc del vehicle privat (Vartiainen, Surakka i Haahtela, 2018). 

No obstant això, el vehicle privat és el mode de transport preferit per la majoria de la ciuta-
dania, seguit del transport públic segons l’estudi de Deloitte de l’any 2022. El cotxe encara 
és símbol d’estatus social i de gaudi, especialment entre els homes de mitjana edat i els 
més grans. Les persones que utilitzen el cotxe valoren la flexibilitat i la reducció del temps 
de desplaçament que aquest proporciona, així com la possibilitat d’aparcar de manera gra-
tuïta a la feina. A més, una tercera part dels que l’usen transporten béns en el vehicle privat. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/global-automotive-consumer-study.html
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En canvi, les persones de 18 a 25 anys són les que mostren menys interès amb el cotxe de 
propietat i les que l’usen menys segons diversos estudis. En alguns països de la UE, les 
persones  joves també són les que tenen menys permisos de conduir. A més, cada cop són 
menys els i les joves que es treuen el carnet de conduir amb divuit anys (Estrada, 2022). 

En altres paraules, els hàbits de mobilitat de les noves generacions de la UE estant canvi-
ant, per la conscienciació en l’àmbit de la contaminació i el canvi climàtic i la preferència per 
l'accés, 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. 

Les persones joves són també les que compren i usen més la bicicleta elèctrica en la mo-
bilitat ocupacional pendular i les que estan més obertes a modes de transport elèctrics i 
multiusuari (Vartiainen, Surakka i Haahtela, 2018). 

Un exemple d’això s’ha observat durant la pandèmia de la COVID-19 a Barcelona. El perfil 
de l’usuari de la micromobilitat o mobilitat amb vehicles petits i lleugers (bicicleta, patinet, i 
motocicleta, elèctrica o no, i de tipus multiusuari) en els desplaçaments curts és el d’un 
home jove, ocupat i amb nivell de formació alt. Malauradament, la micromobilitat atreu usu-
aris del transport públic (metro, bus i tren), no pas del cotxe privat, segons Roig, Gómez, 
Cubells, et al. (2021). 

Tot i això, les necessitats de mobilitat per motius laborals de les persones estan canviant, 
especialment, les d’aquelles que teletreballen o treballen fora de l’oficina i fan ús de les TIC 
(Estrada, 2022). Un exemple d’aquest canvi és el que van descriure Cass i Faulconbridge 
(2016) al Regne Unit, els desplaçaments pendulars eren cada cop menys freqüents a con-
seqüència del treball flexible i a casa; ara bé, tret de Londres, la majoria dels desplaçaments 
es feien en cotxe, i la distància recorreguda augmentava a més de quinze minuts. 

Canvi en l’elecció modal 

La mobilitat ocupacional pendular representa una seqüència temporal d’activitats entre 
l’anada a la feina i la tornada a casa que inclou la cura, l’educació, les compres, el lleure, 
l’esport, i, que en conseqüència, condicionen l’elecció modal. En altres paraules, el lloc de 
treball, el temps de treball i la resta d’activitats determinen la naturalesa de la mobilitat ocu-
pacional i, per tant, l’elecció modal. 

A distàncies més llargues entre el domicili i el treball, més complexa és la seqüència d’acti-
vitats. Les persones que viuen més lluny del centre de treball (polígons industrials o àrees 
perifèriques d’activitat econòmica) necessiten compaginar el viatge pendular amb altres ac-
tivitats (compra, educació, lleure, etc.), per tant, tendeixen a fer viatges més llargs i comple-
xos, per la qual cosa els modes de transport més sostenibles són menys viables. 

Tot i que d’inici, la satisfacció amb la mobilitat ocupacional no està associada a cap mode 
de transport en particular, hi ha variables que sí que incentiven l’ús del transport públic, per 
exemple: l’augment de la freqüència del servei, la reducció del temps de viatge, el preu del 
bitllet (barat), la qualitat dels serveis de connexió, l’oferta de bitllets per part de l’empresa, i 
la fiabilitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=6aqRWCIeVE0
https://www.youtube.com/watch?v=6aqRWCIeVE0
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Així, els centres de treball són clau per canviar la mobilitat pendular, i per fer-ho necessiten 
aplicar una combinació d’incentius (transport públic gratis durant un període, etc.) i desin-
centius (pagar un preu per aparcar el cotxe...). Ara bé, el canvi en l’elecció modal depèn 
primer, de factors racionals i instrumentals, com ara la disponibilitat d’algunes facilitats (ta-
quilles, aparcament, carrils bici, marquesines, carreteres, equipament de protecció i de se-
guretat...); segon, de recursos i competències (saber anar en bici, interpretar determinada 
informació, per exemple els horaris, etc.); tercer, de significats associats a cada mode de 
transport (fer exercici, relaxar-se...) (Cass i Faulconbridge, 2016). 

Per acabar, la simplificació, els preus i l’experiència innovadora i prèvia positiva s’han de 
considerar per incentivar el canvi modal. 
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Capítol VII. Experiències i bones pràctiques en mobilitat ocupa-
cional 

En la darrera dècada ha sorgit la necessitat de canviar la mobilitat ocupacional, paral·lela-
ment a l’augment dels problemes de congestió, contaminació atmosfèrica i acústica, espai  
i energia, entre d’altres. Així, durant aquests anys, i en el marc d’una mobilitat urbana més 
intel·ligent i sostenible, s’han dut a terme experiències transformadores de la mobilitat ocu-
pacional que han estat emulades, i han contribuït a fer més sostenibles els desplaçaments 
per motius laborals. 

Ara bé, tot i que les empreses tenen un rol important per canviar la mobilitat ocupacional, 
no fa massa anys que hi treballen, per tant, són pocs els estudis de cas o experiències 
transformadores publicades. L’esquema següent resumeix els grans àmbits d’innovació que 
s’han trobat en les que han estat publicades o referenciades: 

FIGURA 14. Àmbits d’innovació de les experiències en mobilitat ocupacional 

 
 

 
 
Font: elaboració pròpia 

Així, 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 sis bones 
pràctiques en forma de fitxa. Aquestes fitxes abasten tots els àmbits, tret del de la seguretat 
en la mobilitat ocupacional. A continuació es presenta un esquema dels aspectes tractats a 
les fitxes, així com un resum dels punts que han sorgit durant l’anàlisi de les experiències i 
les bones pràctiques.  
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FIGURA 15. Esquema dels aspectes analitzats a les fitxes de bones pràctiques 

 

•Cinc àmbits (vegeu la figura 1)

Àmbits

•De gestió de la mobilitat

•Tecnològiques

•D'organització del treball
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•Bicicleta i VMP

•Transport col·lectiu

•Vehicle privat i flotes

Modes de transport

•Telecomunicacions
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Infraestructures
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•Bitllets i títols de transport
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Incentius

•Mediambiental

•Social 

•Ecònomica

Avaluació

Font: elaboració pròpia. 

1. Anàlisi de les experiències en mobilitat ocupacional 

Un nombre considerable d’informes i estudis han avaluat els impactes de les actuacions 
fetes per les empreses en la conducta de mobilitat ocupacional de les plantilles, tant a les 
zones urbanes com a les rurals. No obstant això, n’hi ha poques d’avaluades i publicades. 
A continuació es presenten i resumeixen algunes de les que s’han trobat per cadascun dels 
àmbits comentats a l’apartat anterior, així com les sis bones pràctiques més representatives 
en forma de fitxa. 

1.1. La regulació i el pacte 

En aquest àmbit cal tenir en compte la normativa francesa perquè sembla que ha estat de 
les primeres a incentivar l’elaboració de plans de desplaçament d’empresa (PDE) a les 
àrees urbanes: la Llei de transició energètica pel creixement verd i, anteriorment, la Llei de 
renovació urbanística i el Pla climàtic. 

Ara bé, fins al Codi del Transport francès de l’any 2018 no va ser obligatori que les empreses 
amb plantilles de més de cent persones elaboressin un PDE. L’objectiu dels PDE era reduir 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039785105
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la congestió i les emissions contaminants i de gasos amb efecte d’hivernacle (GHE) a l’at-
mosfera. A més, tenir el PDE és una condició necessària per accedir a les subvencions de 
l’Agència de Transició Ecològica (ADEME), de manera que algunes regions franceses, p. 
ex. Centre-Vall del Loira han desenvolupat eines PDE amb solucions innovadores per ins-
pirar-ne l’elaboració. 

França també va ser dels primers estats de la UE en bonificar el transport públic per decret. 
Les empreses han de pagar la meitat dels títols de transport públic i del servei de lloguer de 
bicicletes, fins a un màxim, és clar. Ara bé, aquesta mesura també l’han aplicat altres països 
com per exemple Bèlgica (bonificació dels títols de transport en ferrocarril) i Holanda (pa-
gament pels desplaçaments en bicicleta). 

Precisament, una altra iniciativa en aquest àmbit és la de Bèlgica. Totes les empreses pú-
bliques i privades de Bèlgica tenen l’obligació per llei175 d’omplir l’enquesta de desplaça-
ments domicili-treball que fa arribar el servei públic federal de mobilitat i transport (SPF 
Mobilité et Transports) cada tres anys. El formulari s’ha d’emplenar per cada centre treball 
de l’empresa amb un mínim de trenta persones treballadores. Això els permet recollir dades 
sobre els desplaçaments entre el domicili i la feina i sobre les polítiques de mobilitat de les 
empreses belgues, i així, debatre i impulsar mesures de mobilitat ocupacional sostenibles i 
eficients entre les empreses belgues. 

A més, les empreses de Brussel·les amb aquestes característiques també estan obligades 
a elaborar un pla de desplaçament d’empresa cada tres anys, fer una diagnosi i elaborar un 
pla d’acció amb una sèrie de mesures obligatòries per reduir la contaminació i la congestió. 

En aquest apartat, també cal exposar el Reglament relatiu als plans de mobilitat sostenible 
per al personal de l’Administració i les entitats públiques i empreses del Govern d’An-
dorra,176 en el marc de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.177 La 
publicació d’aquesta norma impulsa la redacció de plans de desplaçament per a totes les 
empreses i entitats públiques de més de cent persones. El Reglament regula el contingut 
mínim dels plans d’acord amb una jerarquia (mobilitat no motoritzada o assistida, motorit-
zada elèctrica o de baixes emissions de GEH, i, finalment, motoritzada). 

En l’àmbit de l’Estat espanyol i Catalunya són rellevants, d’una banda, la Llei de sostenibi-
litat energètica del País Basc,178 que també estableix l’obligació d’elaborar un PDE per a 
les empreses públiques i privades amb plantilles de més de cent persones (tenint en compte 
el personal autònom i les empreses subcontractades). Així com el sistema de sancions en 
cas d’incompliment. 

De l’altra, el pacte per la mobilitat laboral a Barcelona, una aliança publicoprivada per acon-
seguir un model de mobilitat obligada més sostenible i eficient a Barcelona i l’àrea metro-
politana, amb l’objectiu de reduir la congestió i la contaminació, recuperar l’activitat econò-
mica i social després de la COVID-19, així com el transport públic i millorar-lo. Però també, 

 
175 Llei programa de 08.04.2003 (articles 160 a 170). 
176 Reglament relatiu als Plans de mobilitat sostenible per al personal d’Administració, entitats públiques i 
empreses (PMSP), de 14.12.2020. 
177 Llei 21/2018, de 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. BOPA núm. 57, de 
03.10.2018. 
178 Llei 4/2019, de 21 de febrer, de sostenibilitat energètica del País Basc. BOPV núm. 42, de 21.02.2019. 

https://www.ademe.fr/
https://centre.ademe.fr/retours-dexperience/mobilite-transports
https://www.francemobilites.fr/mots-cles/plan-mobilite
https://etaamb.openjustice.be/fr/loiprogramme-du-08-avril-2003_n2003021093.html
https://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/domicile_travail/enquete_2021
https://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/domicile_travail/enquete_2021
https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/les-plans-de-deplacements/plan-de-deplacements-entreprise
https://www.ccis.ad/wp-content/uploads/2020/12/Reglament-relatiu-als-plans-de-mobilitat-sostenible-per-al-personal-de-lAdministracio-les-entitats-publiques-i-les-empreses.pdf
https://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/lleis-2018/llei-21-2018-d2019impuls-de-la-transicio-energetica-i-del-canvi-climatic-litecc/view
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2019/02/21/4/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2019/02/21/4/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
https://leyvascasostenibilidad.es/inspeccion-y-control/sanciones/
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/nova-mobilitat/mobilitat-laboral
https://etaamb.openjustice.be/fr/loiprogramme-du-08-avril-2003_n2003021093.html
https://www.ccis.ad/wp-content/uploads/2020/12/Reglament-relatiu-als-plans-de-mobilitat-sostenible-per-al-personal-de-lAdministracio-les-entitats-publiques-i-les-empreses.pdf
https://www.ccis.ad/wp-content/uploads/2020/12/Reglament-relatiu-als-plans-de-mobilitat-sostenible-per-al-personal-de-lAdministracio-les-entitats-publiques-i-les-empreses.pdf
https://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/lleis-2018/llei-21-2018-d2019impuls-de-la-transicio-energetica-i-del-canvi-climatic-litecc/view
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2019/02/21/4/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
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de promoure una mobilitat obligada multimodal, compartida i integrada, i de contribuir a 
conscienciar la ciutadania. 

A continuació s’exposa una bona pràctica en l’àmbit del pacte i l’acord, Gesmopoli. 

1.1.1. Fitxa número 1: GESMOPOLI. Gestió integral de la mobilitat en polígons in-
dustrials 

 Vegeu la pàgina web de Gesmopoli. 
 

Àmbit d’innovació Concertació  i participació social mitjançant taules de 
mobilitat i gestió de la mobilitat ocupacional 

Mesures  Detall 

Mesures de gestió de la mobilitat Acord 

Informació, comunicació i sensibilització 

Formació 

Figura del gestor de la mobilitat 

Taula de mobilitat sostenible 

Servei de lloguer de bicicletes  

Servei de reparació i manteniment de bicicletes 

Modes de transport  Tipus  

Bicicleta  Mecànica o elèctrica 

Transport col·lectiu Públic: interurbà  

Vehicle privat  Compartit 

Infraestructures implicades Tipus 

Viàries Carril bici  

Voreres  

Passos de vianants 

Parades de bus (marquesines) 

Senyalització 

Aparcament de bicicleta 

Incentius  Detall 

Bitllets  Gratuïtat 

Avaluació  Indicador 

Mediambiental  Reducció de les emissions de GEH   

Reducció de les emissions contaminants (PM10, PM2,5, CO, 
NOx i SO2) 

Reducció del soroll 

Estalvi energètic (reducció del consum energètic) 

Social Participació d’actors socials diversos  

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2875
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Metodologia comuna 

Econòmica Hores de treball guanyades 

Millora de la competitivitat 

Àmbit d’innovació 

L’àmbit d’innovació més destacat és el del pacte i les taules de mobilitat, és a dir, del treball 
conjunt entre els diversos agents socials implicats. En altres paraules, la concertació i 
l’acord per gestionar la mobilitat ocupacional de manera integral als polígons industrials. 
Gesmopoli va demostrar tenir un enfocament sostenible dels desplaçaments periurbans cap 
a les àrees d’activitat industrial. 

Aquells acords van comptar amb la participació de l’administració pública (Diputació de Bar-
celona i Generalitat de Catalunya), els sindicats UGT i CCOO, les associacions empresari-
als  i altres col·laboradors (ATM, Sarbus, Bicicleta Club de Catalunya, Associació per a la 
Promoció del Transport Públic i Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, entre 
d’altres). 

Context 

La iniciativa va estar cofinançada pel projecte LIFE de la Unió Europea en l’àmbit del medi 
ambient, amb la finalitat de conèixer la mobilitat als polígons industrials i consensuar actu-
acions de millora a través de les taules de mobilitat ocupacional. El projecte Gesmopoli va 
ser també referent en l’accessibilitat als polígons industrials per l’Associació Pacte Industrial 
de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

A Gesmopoli es van proposar actuacions concretes de sensibilització, formació i gestió de 
la mobilitat ocupacional. També es van endegar sis projectes pilot que representaven 1.276 
empreses, 28.235 persones treballadores i 811 hectàrees de superfície: el Segre (Lleida),  
Agroreus (Reus), el Pla (Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat), Santiga (Barberà del Va-
llès i Santa Perpètua de la Mogoda), Mas Beuló (Vic) i Aeroport de Girona (Vilobí d’Onyar i 
Riudellots de la Selva). 

Més del 60% del total de viatges es feien en vehicle privat. Alguns dels polígons industrials 
presentaven deficiències en l’àmbit del transport públic, per insuficiència, perquè les línies 
de bus eren millorables o perquè no n’hi havia de ferroviari. Per tant, hi havia congestió, per 
l’elevat ús del vehicle privat a causa de la mancança de transport públic i la facilitat de trobar 
aparcament. També es van detectar mancances de senyalització a les vies, entre d’altres 
(el Segre, el Pla i Santiga). 

Mesures aplicades 

Les mesures que es van aplicar estaven relacionades amb la gestió de la mobilitat. Per 
exemple, en algunes zones industrials (el Segre, Mas Bauló i el Pla) es va constituir una 
taula de mobilitat ocupacional com a òrgan de participació. Concretament, la taula del polí-
gon el Pla va tenir un bon funcionament durant tot el projecte Gesmopoli. 

https://issuu.com/gemop/docs/pla_mobilitat_poligon_el_pla
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També es va elaborar un pla de mobilitat específic del polígon, així com diversos plans de 
desplaçament d’empresa (diagnosi, actuacions i avaluació). Destaca, especialment, la cre-
ació de la figura del gestor de mobilitat per fer-ne el seguiment, dinamitzar-los i executar-
los. 

D’entre les mesures que es van implementar van destacar les de millora de la informació, 
comunicació i sensibilització sobre modes de transport alternatius al cotxe privat; però 
també les de formació de les persones treballadores. En són exemple: el foment del cotxe 
compartit i l’establiment de zones reservades per a vehicles amb més de dos ocupants, així 
com la regulació de l’aparcament, concretament, de l’aparcament sobre les voreres. 

Una altra mesura destacable va ser l’optimització de l’accés motoritzat amb transport públic 
al polígon: més velocitat, més parades, més cobertura d’horaris i millor adaptació d’aquests 
als horaris de les plantilles, així com l’augment de les línies de bus que hi passaven. 

En algunes zones industrials també es va elaborar una guia amb tota l’oferta de transport 
públic per accedir-hi (el Segre, el Pla), la compatibilitat dels horaris de diversos modes (tren 
i bus), o del servei de llançadora entre les estacions de transport públic per ferrocarril 
(Renfe) i el polígon, o bé, del transport d’empresa. També es va promocionar un servei de 
lloguer de bicicletes, entre d’altres. 

Modes de transport 

Els modes de transport implicats van ser el transport col·lectiu públic, com ara el bus in-
terurbà LP a Lleida, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (el Pla). Però també el 
vehicle compartit (el Segre) o la bicicleta. 

Infraestructures implicades 

Pel que fa a les infraestructures viàries destaquen, primer, la millora dels accessos als po-
lígons (Mas Beuló) i la desviació del trànsit que no tingués per destí el polígon (el Pla). 
També la regulació de l’aparcament privat, així com de la senyalització vertical i horitzontal 
i la instal·lació de semàfors a demanda. 

Segon, l’adequació de les voreres, la instal·lació de passos de vianants a les carreteres 
d’accés (el Segre, Mas Beuló) per augmentar la seguretat de les persones que es desplacen 
a peu. També, la creació i d’itineraris per accedir a peu i per a persones amb mobilitat 
reduïda, així com la instal·lació de marquesines en les parades de les línies de bus que 
passen pels polígons (Mas Beuló, el Pla) i el condicionament dels accessos a aquestes. 

Tercer, la creació d’itineraris ciclables, per exemple: la prolongació de la xarxa de carril bici 
dins del polígon (el Segre) o la connexió de trams de carril bici que unissin diversos polígons 
(Mas Beuló), l’enllaç del carril bici amb els municipis veïns per augmentar la seguretat de 
l’accés en bicicleta, i la instal·lació d’aparcaments segurs per a bicicletes (el Pla). 

Per acabar aquest punt, destaca la creació d’un servei de lloguer de bicicletes amb infor-
mació sobre el calendari de disponibilitat, l’horari i les característiques de les bicis (el Pla). 
I, pel que fa a les infraestructures ferroviàries, la comptabilitat d’usos d’una estació de mer-
caderies amb l’ús de serveis al viatger al Pla de Vilanoveta (polígon el Segre). 
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Incentius 

L’únic incentiu que s’ha pogut trobar és la gratuïtat dels bitllets de transport col·lectiu públic. 

Avaluació 

Des del punt de vista mediambiental s’ha reduït la contaminació atmosfèrica i acústica, però 
també les emissions de CO2. Ara bé, les diferències entre els polígons són considerables, 
en funció del tipus de transport públic (elèctric, ferroviari o amb combustibles fòssils). Per 
exemple, l’estalvi d’emissions entre Mas Beuló i el Pla es multiplica per 78, això és, 112 
tones de CO2 reduïdes a Mas Beuló i 8,706 t CO2 al Pla. 

Des del punt de vista social, en els sis polígons industrials es va fer o s’està fent un pla de 
desplaçament d’empresa amb la mateixa metodologia. A més, es van establir mesures co-
munes amb diversos agents de la zona que no havien treballat de manera conjunta prèvia-
ment per gestionar la mobilitat ocupacional. També es va elaborar una guia per a la persona 
gestora. 

1.2. La MaaS i el transport a demanda 

Pel que fa a l’àmbit d’innovació de la mobilitat com a servei (MaaS), concretament, la simu-
lació i avaluació de la MaaS i la col·laboració publicoprivada destaca The Growth Corridor 
Finland. La MaaS i el tren són els elements vertebradors d’aquesta xarxa de cooperació i 
innovació de Finlàndia per satisfer les necessitats dels viatges pendulars entre Helsinki, 
Tampere i Senäjoki  i, així,  desenvolupar un corredor de mobilitat intel·ligent i sostenible. 

Aquesta xarxa ha testat un servei de bicis elèctriques i escúters multiusuari per la primera i 
última milla dels desplaçaments per motius laborals, un minibús autònom, i un servei d’en-
trega de la compra per viatgers pendulars, entre d’altres. 

Ara bé, de Finlàndia també destaquen altres iniciatives relacionades amb la MaaS que han 
format part del partenariat del projecte europeu Smart and Mobile Work in Growth Regions 
(Vartiainen, Surakka i Haathtela, 2018): 

▪ El desenvolupament d’una aplicació mòbil de transport a demanda pel grup finès Kyyti 
que ha estat premiada.179 Consisteix en una estratègia de preus adaptada a les perso-
nes treballadores amb tres variables: el preu, el temps d’espera i el temps de viatge, 
entre les quals la persona usuària pot escollir. Així com un servei de taxi compartit per 
a les persones empleades amb necessitats especials. 

▪ L’anàlisi de les dades dels usuaris i usuàries del vehicle elèctric feta per l’empresa de 
programari AC2SG, amb la finalitat de detectar patrons de comportament i orientar-los 
a través d’una llista d’inclusió. Així com de localitzar i gestionar la infraestructura de 
recàrrega en funció de les necessitats dels viatgers pendulars i del transport públic (p. 
ex. mitjançant incentius per compartir vehicle, utilitzar els aparcaments d’enllaç i recar-
regar el vehicle...). 

 
179 Va guanyar el Best Mobile Service in Finland l’any 2017.  

file:///C:/CTESC/eminarro_2022/2021_MobilitatOcupacional-MOMIS/Informe-MOMIS/07_Experiencies-BonesPractiques/The%20Growth%20Corridor%20Finland
file:///C:/CTESC/eminarro_2022/2021_MobilitatOcupacional-MOMIS/Informe-MOMIS/07_Experiencies-BonesPractiques/The%20Growth%20Corridor%20Finland
https://www.youtube.com/watch?v=k5GZlnkz_Ag
https://www.youtube.com/watch?v=k5GZlnkz_Ag
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35585
https://www.kyyti.com/
https://smartcommuting.eu/ac2sg-software-oy/
https://www.bestmobileservice.fi/
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▪ La xarxa de recàrrega elèctrica amb energies renovables mitjançant una plataforma TIC 
construïda per la companyia elèctrica Likennevirta, que ofereix serveis de recàrrega per 
a autobusos i vehicles elèctrics d’empresa i particulars. La plataforma TIC permet el 
control de la recàrrega als propietaris de l’estació, informa sobre el procés i atorga o 
denega drets de recàrrega als usuaris en funció de les preferències dels seus propieta-
ris. 

Pel que fa a  l’oferta de solucions de mobilitat com a servei (MaaS), concretament, de  trans-
port a demanda, destaca l’experiència de l’empresa ISTmobil. La companyia fa servir un 
programari intel·ligent per detectar les mancances en transport públic d’àrees periurbanes 
o rurals a Alemanya i Suïssa, i les satisfà amb solucions de mobilitat ocupacional d’última 
milla. A banda de fer una anàlisi en l’àmbit del transport públic, ISTmobil ha desenvolupat 
un programari intel·ligent o plataforma (ISTdis) que detecta la demanda de mobilitat ocupa-
cional dels passatgers (ISTmobil APP) i la satisfà en temps real (Drivers platform). 

Un altre exemple d’aplicació de la tecnologia a la mobilitat és el de Telefònica que ha fet 
servir les dades massives (Big Data as a Service o BDaaS) per analitzar els desplaçaments 
de la plantilla de dotze mil persones que treballa a la seu central de Madrid (volumetria de 
desplaçaments, dinàmica horària d’arribada i sortida a la feina, i, anàlisi de l’origen i el temps 
de desplaçament). Amb això ha definit grups de persones amb conducte de mobilitat sem-
blant, i, alternatives de transport més sostenibles que el cotxe privat, amb la finalitat d’ela-
borar el Pla de desplaçament del Districte de Telefònica. 

A continuació es descriu una bona pràctica en l’àmbit de la MaaS, la de BusUp. 

1.2.1. Fitxa número 2: BusUp 

 Vegeu la web de BusUP. 

Àmbit d’innovació Tecnologia que inclou sistemes intel·ligents, digitalitza-
ció i mobilitat com a servei o MaaS  

Mesures  Detall 

Mesures tecnològiques  Plataforma (IA i algoritmes) 

Intermodalitat 

Mesures de gestió de la mobilitat Substitució del vehicle privat 

Accés motoritzat en transport col·lectiu privat 

Optimització de rutes i punts de recollida 

Gestió de l’ocupació dels vehicles  

Modes de transport  Tipus 

Transport col·lectiu Privat (autocar) i compartit 

Infraestructures implicades Tipus 

https://www.virta.global/
https://istmobil.at/en/
https://aiofthings.telefonicatech.com/soluciones-tecnologicas/gestion-movilidad-empresarial/gestion-empleados-movilidad
https://empresas.blogthinkbig.com/como-se-mueven-los-trabajadores-de-distrito-t/
https://www.telefonica.com/es/sostenibilidad-innovacion/medioambiente/
https://www.busup.com/companies
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TIC  MaaS: integració en diversos proveïdors de serveis de mo-
bilitat 

Incentius  Detall 

Econòmics Estalvi en el cost per l’empresa (del 40%) 

Estalvi en el preu per l’usuari (del 50%)  

Avaluació  Indicador 

Mediambiental  Reducció de les emissions de GEH   

Social Reducció dels accidents in itinere 

Àmbit d’innovació 

L’àmbit d’innovació de BusUp és el de la tecnologia, concretament el de la intel·ligència 
artificial i el dels algoritmes de creació i optimització de rutes. BusUp és una plataforma que 
ofereix un servei de transport col·lectiu corporatiu i compartit, que connecta les necessitats 
de l’empresa, el passatge, les companyies operadores i dels conductors o conductores. 

Context 

Es va originar com a resposta a la irrupció de plataformes tecnològiques com ara Flixbus, 
Blabacar i Uber que afectaven l’autocar d’empresa o l’autocar de centre educatiu. La plata-
forma posa en contacte les empreses i persones empleades amb les companyies d’autocar. 
Avui en dia té més de cent clients corporatius i aproximadament mig milió de passatgers 
entre Europa i Amèrica, i treballa amb cent cinquanta operadors de transport. BusUp dona 
servei a Barcelona, Lisboa, Sao Paulo, Bilbao i Madrid i està en expansió. 

Mesures aplicades 

D’entre les mesures destacables estan la tecnologia per reduir l’impacte ambiental. BusUp 
ofereix un servei de plataforma integrada de transport col·lectiu corporatiu que connecta els 
polígons industrials i les zones residencials per facilitar els desplaçaments amb autocar i 
substituir els desplaçaments amb vehicle privat. 

De l’empresa BusUp també són rellevants les mesures de gestió de la mobilitat ocupacional, 
com per exemple l’optimització de les rutes i la modificació d’aquestes en funció de la ne-
cessitat de les persones treballadores i de les empreses. Així com el fet de compartir rutes 
amb altres persones i de poder-ne proposar. A més, BusUp gestiona l’ocupació dels vehi-
cles i els punts de recollida. De fet, la plataforma treballa aproximadament amb dues-centes 
rutes que utilitzen 3.600 persones que van a la feina diàriament. 

Modes de transport 

La companyia BusUp es val de les flotes de proveïdors locals o del sector professional de 
la mobilitat discrecional. Els modes de transport implicats són el transport col·lectiu privat 
(discrecional), però també la micromobilitat d’última milla, és a dir, en l’etapa final del des-
plaçament o últim quilòmetre que el passatge fa per arribar a la feina (bicicleta o patinet 
elèctric). 
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Infraestructures implicades 

La plataforma de BusUP necessita infraestructura TIC per integrar-se en altres serveis de 
mobilitat o MaaS. 

Tot i no ser una infraestructura pròpiament, també és indispensable un nombre mínim de 
persones per funcionar, sigui d’una mateixa empresa, o de diverses d’una mateixa àrea 
d’activitat econòmica, és a dir, un nombre crític d’usuaris i usuàries perquè la bona pràctica 
sigui reproduïda.  

Incentius 

Els incentius per canviar la mobilitat ocupacional en l’àmbit del transport d’empleats són el 
40% de reducció del cost per a les empreses clients. Atès que hi ha una distribució variable 
del cost entre l’empresa i el personal, el cost per a la persona treballadora pot arribar a ser 
zero, p. ex. en el cas de la companyia Boehringer, què assumeix el 100% del cost. Val a dir 
que el transport col·lectiu privat de la plantilla, tot i considerar-se retribució flexible en espè-
cie, tributa a l’IRPF. 

Avaluació 

Pel que fa a l’avaluació, des del punt de vista mediambiental, BusUp estima que per cada 
autobús amb el 75% de places ocupades deixen de circular vint vehicles privats. A més, 
també es redueix la necessitat d’espai per a les places d’aparcament (p. ex. en el cas de 
l’empresa Louis Vuitton).  

I, des del punt de vista social, especialment pel que fa a l’accidentalitat, la companyia ob-
serva una reducció del nombre d’accidents en el trajecte (in itinere) en substituir-se els des-
plaçaments amb vehicle privat pel transport col·lectiu privat en autocar. La despesa econò-
mica dels treballadors i treballadores també disminueix, tot i pagar part del cost del bus.  

1.3. Els plans específics de mobilitat i els plans de desplaçament d’empresa 

El tercer àmbit d’innovació en mobilitat ocupacional és el dels plans específics o de despla-
çament d’empresa. Un exemple és el pla específic de mobilitat de l’empresa pública Aero-
port Internacional de Ginebra (AIG) que gestiona l’aeroport. AIG va impulsar el pla de des-
plaçaments entre empreses del recinte aeroportuari (planmobilité Genève aeroport) amb la 
finalitat de reduir la congestió del trànsit entorn de l’aeroport, millorar el soroll i la qualitat de 
l’aire i canviar l’elecció modal del 45% de les plantilles de les empreses. 

Entre les mesures destacables estava la figura del coordinador, un lloc de treball cobert per 
dues persones a temps complet, i les relacionades amb la comunicació per accedir a l’ae-
roport de manera sostenible (modes de transport, temps i distàncies). Així com la gratuïtat 
del transport col·lectiu públic per les persones que treballen a les vuitanta-sis empreses de 
l’aeroport; la prima d’ecomobilitat per l’ús del transport públic en els desplaçaments laborals; 
els ajuts econòmics en l’adquisició d’una bicicleta; i l’impuls i la gestió del vehicle compartit 
amb prioritat d’aparcament gratuït a prop de l’oficina. 

https://mobilite.gva.ch/Plan-de-mobilite.html
https://www.gva.ch/en/Site/Passagers/Acces-Transports/Mon-itineraire
https://mobilite.gva.ch/
https://mobilite.gva.ch/Se-rendre-a-l-aeroport.html
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També destaquen les mesures restrictives de l’aparcament en funció de l’oferta de modes 
de transport alternatius al vehicle privat, de manera que si els desplaçaments es fan en una 
àrea Ecomobile, és a dir, en una zona ben comunicada a peu, en bicicleta, amb transport 
públic o amb el servei nocturn de llançadora, l’aparcament es redueix (de 240 a 60 hores 
d’aparcament al mes). Igualment, les mesures relacionades amb l’augment del preu del 
pàrquing privat o l’eliminació del situat davant del centre de treball per situar-lo a 10 o 15 
minuts a peu d’aquest. 

Quant als plans de desplaçament d’empresa (PDE) destaquen el d’Iberdrola (Plan de Mo-
vilidad Sostenible), el d’Endesa (Movimiento-e) i el de Boehringer Ingelheim. L’objectiu del 
PDE d’Iberdrola és entre d’altres: reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GHE) o CO2 equivalent de les persones treballadores, millorar l’eficiència energètica i la 
qualitat de vida del veïnatge i sensibilitzar la plantilla. En canvi, el pla de desplaçament 
elèctric d’Endesa és més estratègic: integrar la mobilitat, promoure el canvi en l’elecció mo-
dal i l’ús racional i segur del transport, així com la mobilitat elèctrica de la plantilla. 

En el PDE d’Iberdrola hi ha mesures de gestió de la mobilitat i d’organització del treball. 
D’entre les de gestió de la mobilitat sobresurten: la formació; l’accés al centre de treball en 
bicicleta o en transport col·lectiu públic, el cotxe compartit i el vehicle híbrid o elèctric, el 
vehicle elèctric per a la plantilla, i la regulació de l’aparcament. D’entre les mesures d’orga-
nització del treball: el teletreball, la flexibilitat horària i les videoconferències. 

En el pla estratègic d’Endesa destaquen les actuacions d’impuls del treball fora de l’oficina, 
jornada continuada i flexibilitat horària. També l’oferta de bicicleta, patinet elèctric i títols de 
transport per a la plantilla, així com de taxi ECO compartit i de servei de cotxe elèctric mul-
tiusuari (e-sharing). Precisament, entre les actuacions per promoure l’electrificació del trans-
port estan la gestió sostenible de la flota d’empresa i el foment del vehicle elèctric per a 
persones empleades. En són exemple l’impuls a l’adquisició de vehicles zero emissions 
(augmentat per exemple la quota que reben els directius pel rènting) o la inversió en infra-
estructura de recàrrega de vehicles elèctrics a les zones d’aparcament d’Endesa. 

El PDE de Boehringer va ser premiat per la seva gestió de flotes i ha aconseguit el certificat 
europeu de mobilitat corporativa sostenible (ECSM). Boehringer té dos projectes centrals: 
el “BE GREEN - future by choice” amb objectiu mediambiental i “BE SAFE – zero by choice” 
que ha aconseguir reduir els accidents pel camí i en missió. A més, l’empresa ha establert 
indicadors de seguiment per poder avaluar el PDE i algunes de les mesures (fomentar la 
mobilitat activa amb caminades i una lliga entre la plantilla, flotes de vehicles híbrids i elèc-
trics, formació de la plantilla, reducció de les emissions. 

En l’àmbit de l’administració local, també cal tenir en compte el Pla de desplaçament d’em-
presa de la Diputació de Barcelona,180 per la influència que pot tenir en altres administraci-
ons. El PDE de la Diputació té entre altres objectius: augmentar els desplaçaments en trans-
port públic, l’ocupació del vehicle privat i impulsar el vehicle elèctric; així com reduir l’acci-
dentalitat en el trajecte (in itinere) i en missió. També augmentar el teletreball. El pla integra 
vuit programes d’acció amb les mesures de gestió de la mobilitat i de formació, d’organitza-
ció del treball, però també de comunicació i seguiment: 

 
180 Aprovat el mes de març de l’any 2019. 

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/movilidad-sostenible
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/movilidad-sostenible
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/transicion-energetica/movilidad-sostenible/promover-movilidad-sostenible-compania
https://www.boehringer-ingelheim.es/nota-prensa/boehringer-ingelheim-espana-reconocida-por-su-plan-de-movilidad-sostenible
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/movilidad-sostenible
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/transicion-energetica/movilidad-sostenible/promover-movilidad-sostenible-compania
https://www.boehringer-ingelheim.es/
https://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node/field_fitxers/dictamen_aprovacio_pde.pdf
https://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node/field_fitxers/dictamen_aprovacio_pde.pdf
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▪ Gestió de la mobilitat: formar en tècniques de conducció eficient i segura en bicicleta i 
vehicle a motor, així com en millors pràctiques en mobilitat sostenible i seguretat viària; 
millorar l’accés i la senyalització dels itineraris a peu; augmentar la capacitat d’aparca-
ment de bicicletes, instal·lar eines bàsiques per a mantenir-les, reparar-les i punts de 
recàrrega per les elèctriques, així com incentivar-ne l’adquisició; disposar d’espais d’hi-
giene personal; informar de l’oferta de transport públic i del bus llançadora i disposar de 
títols de transport públics en missió; promoure el cotxe compartit; renovar i electrificar la 
flota de vehicles. 

▪ Organització del treball: incentivar l’horari flexible per minimitzar l’efecte hora punta i 
conciliar la vida personal i familiar; teletreball i videoconferències per reduir la mobilitat 
per motius laborals o per accedir al lloc de treball. 

Pel que fa a l’avaluació d’un PDE, destaca la de l’hospital Liverpool situat a la perifèria de 
Sidney, què tenia per finalitat promoure l’elecció modal activa entre la plantilla. L’hospital va 
aconseguir reduir entre el 17% i el 30% l’accés motoritzat, malgrat la manca d’incentius 
econòmics i d’aplicació de mesures per desincentivar l’accés motoritzat (p. ex. reducció de 
l’aparcament o augment del preu d’aquest). De fet, el PDE de l’hospital de Sidney es va 
centrar a millorar la salut de la plantilla aplicant mesures de comunicació (guia d’accés, 
màrqueting social, esdeveniments), planificació personalitzada, i noves instal·lacions i ser-
veis per impulsar la mobilitat ocupacional activa (Petrunoff, Wen i Rissel, 2016). 

Per acabar aquest apartat s’exposen dues bones pràctiques d’aquest àmbit d’innovació: el 
pla de desplaçament d’empresa de Navantia, d’una banda, i la gestió de la mobilitat ocupa-
cional en una àrea industrial (les Comes Bus de Masats Transport Generals i el grup TG 
DX) mitjançant el transport a demanda. 

1.3.1. Fitxa número 3: Navantia 

 Vegeu la pàgina web de Navantia i Navantia se mueve. 
 

Àmbit d’innovació Pla de desplaçament d’empresa 

Mesures  Detall 

Mesures tecnològiques Aplicació mòbil o app 

Mesures d’organització del treball Teletreball 

Horari flexible 

Mesures de gestió de la mobilitat Informació, comunicació i sensibilització 

Connexió d’una àrea d’activitat econòmica o polígon indus-
trial amb el nucli urbà 

Substitució del vehicle privat 

Accés no motoritzat al centre de treball: bicicleta i VMP 

Servei de reparació i manteniment de bicicletes 

Accés motoritzat amb modes més sostenibles 

https://www.youtube.com/watch?v=lwOZy977PNY
https://www.swslhd.health.nsw.gov.au/populationhealth/PH_promotion/hltPop_trvlPlan.html
https://www.navantia.es/es/sostenibilidad/
https://www.navantiasemueve.com/
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Regulació de l’aparcament 

Renovació de flotes amb vehicles híbrids i elèctrics 

Modes de transport  Tipus  

Bicicleta  Mecànica o elèctrica 

Vehicle de mobilitat personal (VMP) Patinet mecànic o elèctric 

Escúter 

Transport col·lectiu Públic  

Empresa  

Vehicle privat i flotes Híbrid o elèctric 

Infraestructures implicades Tipus 

Elèctriques Endolls de recàrrega elèctrica 

Viàries Carril bici  

Passeig per vianants 

Aparcament de vehicle privat (també per discapacitats) 

Aparcament de bicicleta 

Verdes Rambla verda per fer esport i córrer 

Incentius  Detall 

En espècie Premis regal a canvi de quilòmetres en modes sostenibles 

Avaluació  Indicador 

Mediambiental  Reducció de les emissions de GEH   

 

Social Reducció dels accidents in itinere 

Econòmica Reducció del trànsit i congestió 

Àmbit d’innovació 

Pla de desplaçament d’empresa (PDE) que integra el polígon industrial a la xarxa urbana, 
la ciutat i el port mitjançant una infraestructura per vianants, una rambla verda per fer esport, 
un carril bici i l’accés amb transport públic (vegeu l’article de Jiménez, María-Dolores i Bel-
trán, 2020). 

Aquest projecte està relacionat amb un altre de la ciutat que ha rebut 5,5 M€ de finançament 
dels fons europeus Next Generation, gestionats pel Ministeri, per reformar l’entrada a les 
drassanes i la via verda; així com per crear quilòmetres de carril bici connectats entre si, 
passos de vianants intel·ligents, i una xarxa de mesuradors que proporcionaran informació 
sobre el trànsit (aforament, soroll i emissions). 

Context 

Navantia és una empresa pública industrial del sector Naval que ha desenvolupat un pla de 
desplaçament d’empresa amb la finalitat de complir amb l’objectiu de desenvolupament 
sostenible (ODS) número 11 (ciutats i comunitats sostenibles) de l’Agenda 2030 de l’ONU, 
concretament, amb l’objectiu de proveir d’un accés segur, assequible i accessible l’àrea 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10301
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10301
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industrial, i de millorar la seguretat viària, gràcies a un sistema de transport sostenible per 
a tothom. 

El PDE és el resultat d’un estudi de diagnosi de la càtedra Isaac Peral creada per l’empresa 
Navantia i la Universitat Politècnica de Cartagena (UPCT) amb la descripció dels accessos, 
la caracterització de la mobilitat, i l’anàlisi dels resultats d’una enquesta feta a cinc-centes 
persones de la plantilla de la companyia i la indústria auxiliar. 

Navantia se situa en una àrea del centre de la ciutat consolidada, amb poc espai per cons-
truir infraestructures noves. A més, les carreteres per accedir-hi estan en una zona inunda-
ble. L’empresa té dos vies d’accés, una ben mantinguda, l’altra no i és només per vianants. 
Té deu parades de bus a menys d’1,5 km amb poca freqüència de pas, així com dos esta-
cions ferroviàries (Renfe i Feve) a menys de 2 km. El polígon disposa de 1.200 places 
d’aparcament de cotxe i motocicleta distribuïdes entre tres pàrquings. 

El 67% de les persones que hi treballen arriben en cotxe, el 14% a peu, el 10% en bici, el 
8% en motocicleta i l’1% en escúter. L’objectiu del PDE és reduir l’ús del vehicle privat i els 
milers de desplaçaments en cotxe i motocicleta que es fan cada dia, però també la conges-
tió a l’entrada i la sortida de l’àrea industrial i el nombre d’accidents, com ara els atropella-
ments, i així millorar la qualitat de vida de la plantilla i de la ciutat de Cartagena. 

Mesures aplicades 

En primer lloc, estan les mesures de gestió de la mobilitat ocupacional, i d’aquestes, les 
més importants són les de gestió del sòl i de la demanda: 

▪ N’és exemple la millora de la carretera d’accés per connectar Navantia amb el nucli urbà 
i transformar-la en 2,5 km de carril bici que uneixi la ciutat amb les drassanes i fomenti 
l’ús de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal i ajudi a millorar la seguretat viària. 
Així com l’adequació dels accessos per a vianants perquè puguin ser utilitzats per les 
persones que hi treballen i les que practiquen esport (canvis en el paviment, il·luminació 
dinàmica i naturalització de la zona amb infraestructura verda). 

▪ També la substitució del vehicle privat i la promoció de l’accés no motoritzat al centre de 
treball i de modes de transport menys contaminants: aparcaments per a bicis i escúters, 
serveis de préstec o cessió de vehicles de mobilitat personal multiusuari mecànics o 
elèctrics (bicicleta i patinet) i punts de reparació i manteniment de bicicletes. 

▪ Així com mesures per prioritzar l’accés motoritzat en transport públic i amb vehicles hí-
brids o elèctrics. També destaquen les mesures per instal·lar punts de recàrrega per 
vehicles híbrids endollables i elèctrics en l’aparcament exterior de l’empresa i per reno-
var les flotes amb vehicles híbrids i elèctrics, igualment la de fomentar el cotxe compartit. 

▪ A més, Navantia va proposar a l’ajuntament canviar els horaris de pas dels autobusos 
per adaptar-los a la companyia i crear una nova línia de bus o servei de bus d’empresa 
per als empleats. Destaca també una línia de ferri per unir el moll de l’empresa amb el 
del port per mar. 
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▪ Per acabar aquest punt, destacar les mesures de gestió de l’aparcament: aparcaments 
d’enllaç per deixar el cotxe i accedir als vestuaris de la fàbrica i, l’eliminació de places 
de pàrquing, la pacificació del trànsit i la regulació de l’accés als aparcaments. 

En segon lloc, les mesures relacionades amb l’organització del treball, com ara les relacio-
nades amb el teletreball (la persona treballadora realitza part de la jornada setmanal de 
manera remota en el seu lloc de residència) per disminuir la mobilitat, i les que tenen a 
veure amb la flexibilitat horària, allà on es pugui aplicar. 

Finalment, les mesures tecnològiques, concretament, la descàrrega d’una aplicació anome-
nada Ciclogreen (empresa dedicada a premiar la mobilitat sostenible) per registrar els des-
plaçaments menys contaminants que es facin. 

Modes de transport 

Els modes de transport implicats són la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal mecà-
nics o elèctrics (bicicleta, patinet i escúter) de propietat o en préstec. Però també els auto-
busos públics o el bus d’empresa, i els vehicles híbrids i elèctrics amb els quals s’ha renovat 
la flota i que estan a disposició de la plantilla de Navantia en condicions especials. A més 
del ferri per connectar el port amb l’empresa. 

Infraestructures implicades 

En aquest cas destaca la infraestructura viària i portuària, és a dir, la carretera i carril bici 
per unir l’empresa amb la xarxa de carrils bici de la ciutat, el paviment de pedra i els senyals. 
També els pàrquings d’enllaç, l’aparcament per persones discapacitades i els serveis per 
als ciclistes i vianants. 

També destaca la infraestructura verda per naturalitzar la rambla amb l’ús d’un paviment o 
superfície permeable contínua per evitar l’acumulació d’aigua. Així com una coberta vegetal 
amb lledoners i plantes aromàtiques i un sistema de reg gota a gota entre d’altres. I la 
infraestructura elèctrica de llums de LED per il·luminar els accessos. 

Incentius 

Els incentius més destacats són els premis en forma de regal a canvi dels quilòmetres fets 
amb modes de transport més sostenibles (a peu, corrent, en bicicleta, en patinet, patinant, 
en bus o en cotxe compartit). A més del rànquing de quilòmetres fets de manera sostenible 
per centres de treball i grups. També la targeta de bus gratuïta per incentivar l’ús del trans-
port públic entre les persones treballadores. 

Avaluació 

La preavaluació que s’ha fet ha estat des del punt de vista mediambiental, és a dir, l’anàlisi 
previ del cost ambiental del pla de mobilitat. El Pla podria reduir la necessitat de fer servir 
el vehicle privat i, per tant, els viatges i els quilòmetres en vehicle particular, la qual cosa 
representaria deixar d’emetre cada any 203 tones de CO2 a l’atmosfera. De fet, l’app regis-
tra els quilòmetres fets de manera sostenible i les tones de CO2 evitades. A més de reduir 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.inmovens.ciclogreen&hl=es
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les emissions contaminants, el PDE també integrarà l’espai urbà, portuari i industrial amb 
un cost econòmic de 2,4 M€. 

1.3.2. Fitxa número 4: Les Comes Bus o El Meu Bus (bus4.me) de S.A. Masats 
Transport Generals i el grup TG DX 

  Vegeu la web de MasatsTG DX i El meu Bus. 

Àmbit d’innovació Gestió de la mobilitat ocupacional en una àrea indus-
trial i transport a demanda 

Mesures  Detall 

Mesures tecnològiques  Aplicació mòbil o app 

Extranet per reservar els viatges 

Mesures de gestió de la mobilitat Connexió d’una àrea d’activitat econòmica o polígon indus-
trial amb nuclis urbans 

Substitució del vehicle privat 

Accés en transport col·lectiu privat 

Transport a demanda 

Modes de transport  Tipus 

Transport col·lectiu Privat: dues línies d’autobús 

Infraestructures implicades Tipus 

TIC  Reservar 

Incentius  Detall 

Bitllets Gratuïtat dels primers viatges  

Bonificació per la compra de 10 trajectes o bitllets 

Cupons amb bitllets a preu reduït 

Avaluació  Indicador 

Mediambiental  Reducció del trànsit i la congestió 

Reducció de les emissions de GEH 

Estalvi en espai (sòl) d’aparcament 

Àmbit d’innovació 

L’àmbit d’innovació del Meu Bus (o les Comes Bus) és el de la gestió de la mobilitat ocupa-
cional en una àrea industrial amb dues línies de transport a demanda. 

Context 

El model ha rebut el suport i té origen en el projecte Clic.cat de la Generalitat de Catalunya 
que integra 235 línies de transport a demanda que donen servei a 736 nuclis de població. 

https://www.gruptg.com/
https://www.bus4.me/ca/inici/
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/transport_public/cliccat/


Capítol VII. Experiències i bones pràctiques en mobilitat ocupacional 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 216 

Mesures aplicades 

D’entre les mesures rellevants estan, en primer lloc, les de gestió de la mobilitat ocupacio-
nal: Masats connecta el polígon industrial les Comes amb els nuclis urbans d’Igualada, 
Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. A més, ofereix un servei de qualitat, àgil i 
còmode que s’adapta als torns laborals de la majoria de les empreses del polígon (aproxi-
madament tres-centes) i de les persones usuàries, i que en funció de la demanda optimitza 
el recorregut o se salta parades. 

Però també hi ha les mesures tecnològiques, concretament, una aplicació mòbil descarre-
gable per reservar i pagar el servei. Tot i això, hi ha empreses que paguen els viatges de la 
plantilla, per tant, fan servir una extranet, la mateixa que els empleats usen per reservar. 

Modes de transport 

Els modes de transport implicats són el transport col·lectiu privat, concretament dues línies 
d’autobús (TAD 1: Santa Margarida de Montbui, Igualada, les Comes; i TAD 2: Vilanova del 
Camí, Igualada, Les Comes). 

Infraestructures implicades 

L’empresa S.A. Masats necessita infraestructura TIC perquè les persones usuàries descar-
reguin l’aplicació al mòbil, facin la reserva del trajecte (fins a les 24 hores del dia anterior), 
seleccionin la ruta i el destí, la parada de recollida i l’horari, comprin i controlin el saldo de 
viatges, obtinguin el bitllet electrònic amb un codi QR, rebin notificacions i s’adaptin l’entorn 
del programari als seus gustos i necessitats. 

Incentius 

Els incentius per impulsar el servei entre les persones empleades a les empreses del polí-
gon industrial són: la gratuïtat dels primers sis trajectes al descarregar-se l’app, la bonifica-
ció en la compra de deu trajectes, i els cupons amb bitllets a preus reduïts. Al principi les 
empreses del polígon que estaven interessades també pagaven els primers vint viatges 
(vegeu l’app bus4.me). 

Avaluació 

L’avaluació més destacable és des del punt de vista mediambiental, així, el transport a de-
manda de S.A. Masats ha millorat el trànsit, ha reduït la congestió del polígon amb vehicles 
privats i el temps de desplaçament, per tant, ha mitigat les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH), 26 kg de CO2 per cada trajecte de 20 km, així com la contaminació per 
partícules. També ha estalviat espai o sòl d’aparcament. Des de el punt de vista social, 
aquest servei també ha significat la reducció de riscos laborals de les persones que el fan 
servir, i una reducció de la seva despesa en els desplaçaments en relació al vehicle parti-
cular. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoactio.bus4me_android&hl=ca&gl=US
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1.4. Les actuacions per canviar l’elecció modal i fer-la més sostenible 

Un altre àmbit d’innovació és el canvi en l’elecció modal en els desplaçaments laborals. És 
per això que a continuació s’exposen algunes experiències que han impulsat la mobilitat 
ocupacional a peu, en bicicleta, transport públic, vehicle compartit o vehicle multiusuari per 
aconseguir-ho.  

Mobilitat a peu i en bicicleta 

Primer, un bon exemple per fomentar els desplaçaments ocupacionals a peu, en el marc 
del projecte GISMO, és el de l’Estat de Salzburg (Àustria) i la seva capital, a la qual es 
desplacen cada dia milers de viatgers pendulars, amb el suport de la informació geogràfica 
per millorar la salut de les persones treballadores. 

De fet, la iniciativa per moure’s de manera activa i millorar la salut en els desplaçaments 
per motius laborals a Salzburg es va presentar en el GI_Forum 2018. Aquest conjunt d’eines 
informatives permeten seleccionar, interpretar i optimitzar rutes saludables a peu, en bici-
cleta o intermodals. Eines que també consideren el temps necessari perquè el desplaça-
ment a peu o en bicicleta sigui efectiu i saludable, el temps recomanat, així com els nivells 
de qualitat de l’aire, entre altres variables, com ara llocs d’interès, etc. (Loidl, Buthammer, 
Castellazzi et al., 2018). 

Cal tenir present que l’eina lògica usa l’especificació XML del sistema intermodal d’informa-
ció de trànsit d’Àustria (Verkehrsauskunft Österreich), una matriu de viatgers i viatges pen-
dulars, i la modelització de factors espacials per generar informació, integrar-la en una pla-
taforma, personalitzar-la, comunicar-la a les persones en els seus desplaçaments ocupaci-
onals, ubicar els avisos i gestionar la mobilitat. 

Segon, la iniciativa BiciFeina (vegeu també BiciFeina - Generalitat de Catalunya) per pro-
moure el canvi d’hàbits per anar a la feina mitjançant la informació i l’organització d’activitats 
diverses, i també, reduir la bretxa de gènere a favor dels homes pel que fa a l’ús de la 
bicicleta (del 64%-36% al 50%-50%) i millorar la infraestructura ciclista de la ciutat de Bar-
celona. 

Concretament, el projecte BiciFeina – Generalitat de Catalunya tenia per objectiu canviar la 
conducta de mobilitat de la plantilla i fomentar els desplaçaments de casa a la feina en 
bicicleta. Les eines per fer-ho possible van ser: el préstec de bicicletes d’ús privat, l’aparca-
ment segur, l’assegurança, la formació i el servei de manteniment, entre d’altres. L’anàlisi 
de les dades sobre l’ús de la bicicleta (mecànica i elèctrica) i el patinet a la ciutat de Barce-
lona es va fer gràcies als enregistraments de vídeo a diferents tipus de carril bici i entre les 
7:45 i les 9:45 del matí i les 17:45 i 19:45 de la tarda (informe Obacc). La potenciació de la 
bicicleta de Liberty o la cessió temporal de bicis que l’AMB fa als centres de treball (bici-
empresa). 

Tercer, la cessió temporal de bicicletes, una subvenció en espècie, per a empreses i pro-
fessionals dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

Quart, el cas de les petites i mitjanes empreses belgues documentat a Van Malderen, Jour-
quin, Thomas et. al. (2012). Les pimes de Bèlgica són les que més han promocionat la 

https://uni-salzburg.elsevierpure.com/en/projects/geographical-information-support-for-healthy-mobility
http://www.gisig.eu/gi_forum-2018/
file:///C:/CTESC/eminarro_2022/2021_MobilitatOcupacional-MOMIS/Informe-MOMIS/07_Experiencies-BonesPractiques/Verkehrsauskunft%20Österreich
https://bacc.cat/bicifeina/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/bicifeina/
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/bicifeina/
https://bacc.cat/bacc/resultats-de-lanalisi-dus-dels-carrils-bici-de-barcelona-recompte-segons-perfils/
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bicicleta, i ho han fet amb mesures que tenen a veure amb la seguretat, l’aparcament per a 
bicis i els serveis de vestuari i higiene, entre d’altres, especialment a les zones urbanes i en 
els trajectes curts, de menys de 5 km majoritàriament, però fins a 10 km. 

Cinquè i últim, destaca el programa “en bici al treball” de l’empresa d’assegurances Liberty, 
que ha incentivat anar en bici al treball econòmicament (0,37 €/km), i, que ha invertit en 
sistemes de lloguer de bicicletes, ajuts econòmics per comprar-ne, aparcaments, vestuaris, 
dutxes i kits de reparació per a bicis en tots els centres de treball. A més de dissenyar rutes 
i organitzar formació. Liberty també ha sortejat paquets de formació entre persones de fora 
de la companyia que volien provar l’experiència.     

Transport públic 

Com a experiència d’accés en transport públic a un centre d’activitat econòmica hi ha el cas 
del polígon industrial de Can Sant Joan a Bellaterra (Vallès Occidental), especialment pel 
que fa a la intermodalitat ferrocarril i autobús metropolità. Així, un servei de bus que va 
començar com a llançadora pel transport del personal de les empreses més allunyades de 
l’estació, està integrat avui dia a l’ATM. Aquest servei coordina els horaris dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb els de les empreses i té en compte les seves 
necessitats. El servei fa fins a tres itineraris diferents, redueix el temps d’espera en hores 
punta a un màxim de cinc minuts i disposa d’infraestructura d’accés, espera i informació. 

En aquest àmbit també cal tenir en compte la plataforma Shotl o Clic.cat de transport públic 
a demanda. Ambdues iniciatives permeten reservar plaça en un bus o taxi que circuli en la 
mateixa direcció que la persona usuària. 

Cal tenir present que les empreses grans de Bèlgica, amb plantilles que feien viatges pen-
dulars llargs, és a dir, de deu quilòmetres o més, i especialment, aquelles que eren acces-
sibles amb transport públic, van ser les que més van promocionar el transport públic fa una 
dècada enrere (Van Malderen, Jourquin, Thomas et. al., 2012). 

Pel que fa a Catalunya, destaquen les xarxes d’autobusos per accedir a l’empresa SEAT o 
a Boehringer. 

Vehicle compartit 

Quant al vehicle compartit, cal tenir present que l’empresa de productes electrònics i com-
ponents Denso Barcelona al Polígon industrial Pla de Santa Anna (Sant Fruitós del Bages) 
va ser una de les pioneres en introduir el cotxe compartit per reduir l’accés amb vehicle 
privat ocupat només per una sola persona. Per fer-ho van aplicar mesures de gestió de 
l’aparcament, oferint les places de pàrquing més pròximes a les portes d’accés a la fàbrica 
als vehicles compartits; o de tipus econòmic, per exemple, els tiquets de benzina. 

Altres experiències relacionades amb el vehicle compartit són: 

▪ La llançadora dinàmica i el bus tradicional i virtual de la companyia Celering, què les 
empreses poden integrar com a servei de mobilitat pagant una tarifa plana, o bé, pagant 
en funció de les persones empleades que la facin servir. La llançadora dinàmica és un 
servei de transport a demanda compartit amb altres usuaris i usuàries i en temps real, 

https://transportpublic.org/wp-content/uploads/2021/12/SERVEI-CAN-SANT-JOAN.pdf
https://shotl.com/
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/transport_public/cliccat/
https://issuu.com/gemop/docs/pla_mobilitat_poligon_el_pla
https://celering.com/
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la persona sol·licita el servei mitjançant l’app i un monovolum la recull i la porta al destí. 
La línia de bus tradicional, però també virtual, permet reservar el seient, seguir el trajecte 
i obtenir informació en temps real a través de l’app. 

▪ I l’app de l’empresa Hoop Carpool què posa en contacte persones que viuen i treballen 
a prop per compartir el vehicle durant els desplaçaments laborals. El pagament es fa en 
funció dels quilòmetres recorreguts. 

Vehicle elèctric multiusuari 

Pel que fa al vehicle elèctric multiusuari, cal exposar l’experiència de l’empresa Acciona en 
la promoció de la moto elèctrica, recarregable amb energia renovable, en els desplaça-
ments laborals de les persones empleades a diverses ciutats de l’Estat espanyol i d’Itàlia 
(Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Milà i Roma). L’empresa fa servir una app de registre, 
reserva i finalització del trajecte en una àrea habilitada. La plantilla té bons gratuïts per 
desplaçar-se als centres de treball. 

Per a la resta de persones usuàries, els preus oscil·len en funció del temps transcorregut,  
des dels 0,19 €/minut. Acciona, ofereix una tarifa plana mensual de 120 € al mes i, incentiva 
l’ús de la moto multiusuari amb punts i minuts gratuïts, en funció de les emissions de CO2 
estalviades. També té molt en compte les mesures higièniques conseqüència de la pandè-
mia de la COVID-19. 

Una altra experiència és la de lloguer flexible de vehicles elèctrics, per hores i dies, de 
l’empresa Mec electric carsharing. La companyia fa servir cotxes elèctrics Nissan Leaf, con-
juntament amb una app de reserva i lloguer. Es paga pel que es necessita, ara bé, el cotxe 
s’ha de retornar al mateix pàrquing. 

Per acabar l’apartat es descriuen dues bones pràctiques d’aquest àmbit d’innovació: la dels 
supermercats Colruyt (Bèlgica) i la del grup Ulma (Mondragón). 

1.4.1. Fitxa número 5: Supermercats Colruyt (Bèlgica) 

  Vegeu la pàgina web del grup Colruyt  

 

Àmbit d’innovació Canvi en l’elecció modal per desplaçar-se a la feina 

Mesures  Detall 

Mesures de gestió de la mobilitat Figura del gestor de mobilitat 

Substitució del vehicle privat 

Accés no motoritzat al centre de treball: bicicleta 

Accés motoritzat amb modes més sostenibles: vehicle com-
partit  

https://hoopcarpool.com/
https://movilidad.acciona.com/es_ES/madrid/
https://meccarsharing.com/es/
https://www.colruytgroup.com/fr
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Regulació de l’aparcament: reserva de places per als vehi-
cles compartits 

Mesures tecnològiques Plataforma (en línia i interna) per al vehicle compartit i per 
reservar un cotxe multiusuari (elèctric, d’hidrogen o de gas 
natural comprimit) 

Mesures d’organització del treball Teletreball 

Ampliació de la xarxa d’oficines: oficines regionals 

Treball flexible: distribució flexible i jornada continuada 

Modes de transport  Tipus  

Bicicleta  Mecànica o elèctrica 

Clàssica o plegable 

Multiusuari: Blue Bike 

Transport col·lectiu Públic 

Privat: bus-oficina  

Vehicle privat i flotes Compartit 

Multiusuari: gas natural comprimit (GNC), elèctric, híbrid 
endollable o d’hidrogen 

Flotes de vehicles: GNC, elèctric, híbrid o d’hidrogen 

Infraestructures implicades Tipus 

TIC  Cercar persona conductora, passatgera o reservar cotxe 
multiusuari 

Instal·lacions i serveis Cobert segur per a bicicletes  

Vestuaris amb dutxes i taquilles 

Incentius  Detall 

Econòmics Retribució flexible (€/km) fins al màxim legal 

Títols de transport Gratuïtat dels abonaments de tren, autobús i tramvia 

Avaluació  Indicador 

Mediambiental  Reducció de les emissions de CO2, NO2 i PM10 i 2,5   

Social Percentatge de la plantilla que es desplaça a la feina amb 
modes de transport més sostenibles 

Àmbit d’innovació 

Colruyt és una cadena de supermercats belga d’origen familiar que ha integrat els disset 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’Organització de Na-
cions Unides (ONU) a l’empresa. De fet, com a distribuïdors que són volen influir en tota la 
cadena de valor (col·laboradors, clients i transport de mercaderies) per aconseguir-ho. 

Així, aquest grup de supermercats està duent a terme dotze projectes per diferenciar-se de 
la competència, entre els quals destaca el de garantir una mobilitat més sostenible i intel·li-
gent, entesa com a una mobilitat més eficient, segura, respectuosa amb el medi ambient i 
el clima, i també, saludable. 

Context 

https://www.colruytgroup.com/fr/entrepreneuriat-durable/nos-12-chantiers/mobilite
https://www.colruytgroup.com/fr/entrepreneuriat-durable/nos-12-chantiers/mobilite
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El programa forma part de la responsabilitat social de l’empresa i se centra especialment 
en dos indicadors d’avaluació de la mobilitat ocupacional: el mediambiental i el social, és a 
dir, en la reducció de  les emissions contaminants d’una banda, concretament del diòxid de 
carboni (CO2), l’òxid de nitrogen (NO2) i les micropartícules en suspensió (PM10 i PM2,5), i 
en la millora de la seguretat viària, de l’altra. La iniciativa inicial estava cofinançada pel 
programa de mobilitat sostenible flamenc Pendelfonds per incentivar la bicicleta i el trans-
port públic al lloc de treball. 

El programa té en compte la mobilitat del personal, el transport de mercaderies i la mobilitat 
de la clientela, en el marc d’aquest informe només es tindrà en compte la primera i l’objectiu 
del grup: aconseguir que el 40% de la plantilla es desplaci a la feina a peu, en bicicleta, 
transport públic o cotxe compartit. 

Mesures aplicades 

Les mesures de gestió de la mobilitat aplicades són diverses: 

▪ En primer lloc, les que tenen a veure amb la figura del gestor de mobilitat que promou 
la mobilitat responsable i sostenible entre la plantilla. 

▪ En segon lloc, la substitució del vehicle privat per la bicicleta per accedir al centre de 
treball (accés no motoritzat), gràcies al lliurament d’una bicicleta d’empresa (mecànica 
o elèctrica) a totes les persones empleades que es comprometin a anar a la feina amb 
ella, conjuntament amb un equip impermeable, un de seguretat (casc i armilla fluores-
cent), i un de reparació. 

▪ En tercer lloc, per a les persones que opten pel transport públic, s’ofereixen bicicletes 
clàssiques o plegables, o el sistema de lloguer de bicicletes multiusuari gestionat per 
Colruyt. 

▪ En quart lloc, també es promou que les persones empleades comparteixin el cotxe i es 
garanteix la tornada al lloc de residència, per tant, es reserven places d’aparcament per 
aquests vehicles a prop de les oficines. 

▪ Una altra de les mesures de gestió de la mobilitat és el bus-oficina (office on wheels) 
entre les ciutats de Gante i l’oficina central de Halle que està a 60 km. Un autobús equi-
pat per treballar-hi amb diverses estacions de treball i un espai de reunions. El temps 
treballat durant el desplaçament es remunera. 

▪ Entre les mesures tecnològiques destaquen la plataforma interna en línia per trobar un 
conductor o un passatger per un desplaçament concret i compartir el vehicle o bé per 
reservar un cotxe multiusuari elèctric, d’hidrogen o de gas natural comprimit. 

▪ Entre les mesures d’organització del treball destaquen les següents: 

▪ Aquelles que tenen a veure amb el teletreball, d’una banda, i amb la localització de la 
xarxa d’oficines de l’altra. Pel que fa al segon punt, cal ressaltar el creixement de la 
xarxa d’oficines regionals o la descentralització de l’empresa perquè el personal d’oficina 
puguin treballar des d’una oficina regional o des de casa fins a dos dies a la setmana. 

https://pendelfonds.be/
https://www.youtube.com/watch?v=VXf0zzCWkvM
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▪ Altres mesures d’organització de treball tenen a veure amb la flexibilitat horària per adap-
tar l’entrada i sortida de la feina als horaris del transport públic. Així com el treball a 
temps parcial en jornada continuada o la distribució de les hores de treball setmanal en 
jornades a temps complet per reduir les jornades de feina, i així, evitar els desplaça-
ments associats. 

Modes de transport 

Els modes de transport implicats en el programa són, primer, la bicicleta mecànica o elèc-
trica, clàssica o plegable, o multiusuari (Blue Bike). Segon, el transport col·lectiu públic: 
tren, tramvia o autobús. Tercer, el cotxe compartit amb els companys i companyes de feina. 
Però també el cotxe multiusuari de gas natural comprimit, elèctric, híbrid endollable o d’hi-
drogen. Per acabar, el bus-oficina equipat amb una trentena d’estacions de treball i una 
petita sala de reunions. 

Infraestructures implicades 

D’una banda, les  infraestructures viàries com ara l’aparcament. I de l’altra, les instal·lacions 
i serveis per guardar la bicicleta a cobert de manera segura i els vestuaris amb dutxes i 
taquilles d’ús personal. Val a dir que el règim fiscal de Flandes és molt favorable a la inversió 
en bicicletes i infraestructura relacionada, ja que la retribució en km no tributa i l’empresa 
es pot deduir fins al 120% de la inversió en instal·lacions. 

Incentius 

El personal percep l’ajut econòmic màxim legal en forma de retribució flexible per quilòmetre 
recorregut en bicicleta (pròpia o de l’empresa), o bé un ajut temporal, per un període més 
curt de temps si decideix anar en bicicleta. També s’ofereix la gratuïtat dels títols de trans-
port públic o abonaments de tren, tramvia i autobús (el 80% el finança l’empresa i el 20% 
restant el Govern de Flandes). 

Avaluació 

El percentatge de persones empleades que es desplaça a la feina a peu, en bicicleta o 
transport públic o que comparteix el cotxe privat ha passat del 25,8% l’any 2018 al 32,5% 
l’any 2021 i s’aproxima a l’objectiu del 40% l’any 2024. 

1.4.2. Fitxa número 6: Grup ULMA 

 Vegeu la pàgina web del grup d’empreses ULMA  
 

Àmbit d’innovació Canvi  en la conducta en la mobilitat ocupacional 

Mesures  Detall 

https://www.ekokilometro.ulma.com/?lan=es
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Mesures de gestió de la mobilitat Informació, comunicació i sensibilització 

Participació 

Substitució del vehicle privat 

Accés no motoritzat al centre de treball: bicicleta i VMP 

Accés motoritzat amb modes més sostenibles: bus d’em-
presa o vehicle compatit  

Mesures tecnològiques Web corporativa i panell de control 

Aplicació mòbil o app 

Mesures d’organització del treball Teletreball 

Videoconferències 

Modes de transport  Tipus  

Bicicleta  Mecànica o elèctrica 

Vehicle de mobilitat personal (VMP) Patins 

Patinet mecànic o elèctric 

Transport col·lectiu Públic  

Empresa: autobús gratuït (LanBus) 

Vehicle privat  Compartit 

Infraestructures implicades Tipus 

TIC  Registrar persones, quilometres sostenibles i controlar 

Viàries Carril bici  

Aparcament de bicicleta 

Incentius  Detall 

En espècie Premis regal a canvi de quilòmetres sostenibles fets 

Avaluació  Indicador 

Mediambiental  Reducció de les emissions de CO2 

Social Reducció dels accidents in itinere 

Econòmica Reducció del trànsit i congestió 

Àmbit d’innovació 

Ulma és una gran empresa internacional formada per nou societats cooperatives (agrícola, 
construcció, components, consultoria, logística, arquitectura, embalatge, accessoris i ma-
nutenció) que formen part de la divisió industrial de Mondragón. L’àmbit d’innovació pel que 
fa a la mobilitat ocupacional del grup és l’aposta per promoure el canvi de conducta i d’hàbits 
de la plantilla en els desplaçaments per motius laborals. En altres paraules, canviar l’elecció 
modal de la mobilitat ocupacional de les persones que treballen al grup d’empreses per una 
de més saludable i sostenible. 

Context 

El programa està pensat per canviar els hàbits de les persones que viuen a prop de les 
fàbriques i oficines d’Ulma i es desplacen en cotxe. La finalitat és que facin una elecció 
modal més saludable i sostenible, a l’igual d’allò que han fet altres empreses grans com 
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ara: Decathlon, Seur, HP, Carrefour, i algunes universitats. La primera seu de l’empresa 
Ulma on es va posar en marxa aquesta experiència pilot va ser la d’Oñati (Guipúscoa), però 
després es va estendre a totes les seus de l’Estat, també a la de Catalunya, Ulma construc-
ció a Polinyà. 

Mesures aplicades 

Les mesures són majoritàriament de gestió de la mobilitat, destaquen les d’informació, co-
municació i sensibilització, però també les de participació. En són exemple les iniciatives 
com ara “trenta dies en bici per anar a la feina” o la competició que es va fer entre empreses 
compromeses en la mobilitat sostenible d’Urban Mobility Challenge, en el marc de la set-
mana europea de la mobilitat, així com la competició que es fa entre equips del mateix grup 
d’empreses. Val a dir que l’empresa disposa d’un servei de llançadora gratuït (LanBus), 
però que aquest gairebé no s’usa, i això es vol capgirar. 

Quant a les mesures tecnològiques és rellevant la web corporativa amb les instruccions per 
registrar el personal i participar; una app mòbil perquè les persones usuàries anotin els 
desplaçaments sostenibles que fan; així com un panell de control perquè la persona res-
ponsable pugui visualitzar les estadístiques de participació. 

De fet, en el cas del grup Ulma, la persona usuària s’ha de registrar a la web ekokilometro 
i descarregar al mòbil una aplicació de l’empresa Ciclogreen (una empresa dedicada a pre-
miar la mobilitat sostenible, tal com s’ha comentat anteriorment). Aquesta app s’ha adaptat 
a la imatge corporativa d’Ulma i, a través d’ella, es poden desar els quilòmetres de despla-
çaments sostenibles que facin les persones que hi treballen. 

Per acabar, també s’apliquen mesures d’organització del treball. De fet, Ulma promou el 
teletreball en determinats llocs, així com les videoconferències per evitar els desplaça-
ments. 

Modes de transport 

Tots aquells que es consideren més sostenibles que el cotxe privat: patins, bici, patinet, 
transport públic, autobús gratuït d’empresa (LanBus), i per últim, el cotxe compartit. 

Infraestructures implicades 

D’una banda, infraestructures tecnològiques per connectar-se a la pàgina web, registrar-se 
i descarregar-se l’aplicació. De l’altra, les infraestructures viàries, especialment els carrils 
bici en bon estat per accedir als centres de treball a peu, en bici o patinant. Però també els 
aparcaments per bicicletes. 

Incentius 

El grup Ulma ha posat en marxa un programa d’incentius a tots els centres de treball que 
premia els desplaçaments sostenibles a la feina, ja siguin a peu, en bici, patinant, corrent, 
en transport públic, LanBus o cotxe compartit. Cada quilòmetre té un valor diferent (cicles) 
en funció del mode de transport utilitzat per desplaçar-se que és el següent: 

https://www.urbanmobilitychallenge.com/
https://www.ekokilometro.ulma.com/?lan=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.inmovens.ciclogreen&hl=es
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Mode de transport emprat Valor del quilòmetre (1 km) en cicles 

A peu 4 

Patins 3 

Corrent 2 

Bici 2 

Patinet elèctric 1 

Transport públic 1 

LanBus 1 

Vehicle compartit 0,25 

▪ D’aquesta manera es van acumulant cicles que es poden bescanviar per regals mitjan-
çant la web d’ekokilometro, sempre que els desplaçaments es facin de dilluns a diven-
dres i l’origen o el destí sigui un centre de treball del grup Ulma de l’Estat. Els premis 
poden ser en forma de xec regal exclusiu per la compra en determinats establiments, o 
bé, de cicles solidaris (punts que es poden intercanviar per descomptes i regals exclu-
sius). Aquest programa de fidelització és semblant al programa de punts de Travel Club 
i el límit anual dels premis és de 200 € per persona i any. 

Avaluació 

Des del punt de vista mediambiental l’empresa pot calcular els quilòmetres sostenibles re-
correguts pel personal i els quilòmetres-cotxe que no s’han fet, és a dir, les emissions de 
CO2 associades als desplaçaments laborals que s’han deixat de llençar a l’atmosfera i l’es-
talvi d’energia corresponent (€ de gasolina o gasoil estalviats). 

Des del punt de vista social l’empresa pot conèixer el nombre de persones que treballen a 
l’empresa que es desplacen de manera saludable (p. ex. més de 412 abans de la pandèmia 
de la COVID-19), així com la distància i la velocitat mitjana dels desplaçaments de la plan-
tilla. A més, l’app incentiva els hàbits saludables i informa les persones que hi treballen de 
les kilocalories que han cremat fent una activitat saludable. També estableix vincles entre 
els equips de diverses seus o empreses mitjançant un rànquing. 

1.5. La seguretat en la mobilitat ocupacional  

Per acabar, el darrer àmbit d’innovació és el de la seguretat en la mobilitat ocupacional. 
Una bona experiència és la de Transport for London (TfL). La institució oferia una plaça 
d’aparcament gratuïta a les seves trenta-set oficines centrals a aquelles persones emplea-
des que anessin a treballar amb vehicle de dues rodes, sempre que complissin determinats 
criteris de seguretat i fessin la formació per millorar les aptituds i la consciència, entre d’al-
tres. La finalitat era reduir el nombre d’accidents mortals i la gravetat de les lesions de mo-
tocicleta amb mesures de seguretat personalitzades en el marc d’un PDE i del projecte 
PRAISE (Work-Related Road Safety) del Consell Europeu pel Transport Segur (ETSC). 

Una altra experiència és la del segell asturià de mobilitat segura a l’empresa. Aquest distin-
tiu s’atorga a les organitzacions que usen la metodologia recollida en una guia de mobilitat 

https://www.ekokilometro.ulma.com/
https://tfl.gov.uk/
http://www.iaprl.org/guia-de-movilidad-segura-en-la-empresa
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ocupacional destinada a reduir l’accidentalitat. La guia ha estat elaborada de manera con-
junta per l’Institut Asturià de Prevenció de Riscos Laborals (IAPRL) i la direcció general de 
trànsit d’Astúries (DGT). El segell de reconeixement té una vigència de quatre anys i atorga 
reconeixença institucional, informació i formació a les empreses que l’ostenten. 

2. Resum de les experiències i bones pràctiques analitzades 

▪ Àmbit d’innovació i context. Els temes que s’han seleccionat i contextualitzat han 
estat els següents: la regulació i pacte, la mobilitat com a servei (MaaS) i el transport 
a demanda, els plans específics de mobilitat i els plans de desplaçament d’empresa 
(PDE),  el canvi en l’elecció modal i la seguretat en la mobilitat ocupacional. 

▪ Mesures. Les actuacions que s’han trobat i s’han resumit han estat de tres tipus: 

➢ De gestió de la mobilitat: acord; obligacions i sancions; formació; informació i 
comunicació; organització d’activitats; planificació personalitzada; seguretat; in-
corporació de la persona coordinadora o gestora; connexió; substitució del ve-
hicle privat: accés no motoritzat (a peu i en bicicleta) i accés motoritzat (taxi o 
vehicle compartit, híbrid o elèctric, transport col·lectiu i servei llançadora con-
vencional, digital o autònom, així com transport a demanda); servei de mobilitat 
ocupacional d’última milla; servei de lloguer i de reparació de bicicletes o VMP, 
servei de vestuari i higiene, aparcament segur per a bicicletes; servei de moto o 
cotxe elèctric multiusuari; i servei de lliurament de la compra al viatger pendular. 

Altres mesures de gestió de la mobilitat destacables han estat les de control i 
increment de l’ocupació del vehicle; optimització de rutes i parades; adequació 
dels horaris; designació d’àrees ben comunicades (a peu, en bici o transport 
públic); regulació o eliminació de l’aparcament; augment del preu o canvi d’em-
plaçament de les places de pàrquing; prioritat en l’aparcament del vehicle elèc-
tric per a la plantilla, ajuts per comprar vehicles zero emissions, renovació i ges-
tió sostenible de les flotes; i reducció de l’accidentalitat en el trajecte i en missió. 

➢ Tecnològiques: web, app (per fer el registre, la reserva, finalitzar el trajecte, 
pagar i escollir les variables), llistes d’inclusió o conjunt d’adreces electròniques 
dels usuaris i usuàries que han expressat la voluntat de rebre informació (i que 
permet difondre-la i fer promocions), dades massives (big data), programari in-
tel·ligent, plataformes TIC, servei integrat i intermodalitat (MaaS). Però també, 
les plataformes per a conductors i conductores i les de control de la recàrrega 
del vehicle elèctric. Així com el vehicle autònom, i les eines lògiques i informati-
ves amb el suport de la informació geogràfica. 

➢ D’organització del treball: teletreball, reunions telemàtiques o videoconferèn-
cies, treball fora de l’oficina i canvi en la localització del lloc de treball i treball en 
moviment; horari flexible i jornada continuada. 

▪ Modes. Els modes de transport que s’han localitzat han estat els següents: 

➢ Bicicleta: mecànica o elèctrica i multiusuari. 

http://www.iaprl.org/guia-de-movilidad-segura-en-la-empresa
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➢ Vehicles de mobilitat personal (VMP):  patins, patinet mecànic o elèctric, es-
cúter i multiusuari. 

➢ Transport col·lectiu: públic (urbà i interurbà) i privat (línies), d’empresa (autocar 
i bus-oficina), compartit, autònom, en el trajecte o en missió, i ferri. 

➢ Vehicle privat i flotes: compartit, multiusuari, híbrid o elèctric. 

▪ Infraestructures. Les infraestructures implicades que s’han trobat han estat de cinc 
tipus: 

➢ Telecomunicacions: integració. 

➢ Elèctriques: estacions i punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques i vehicles 
elèctrics a les empreses; servei de recàrrega ofert per tercers per carregar au-
tobusos, vehicles elèctrics multiusuari, vehicles d’empresa o de particulars. 

➢ Viàries: passeig i passos de vianants, carrils bici, voreres, parades de bus, se-
nyalització vertical i horitzontal, accessos, aparcaments de bicicleta i per a vehi-
cles privats, aparcaments d’enllaç, i centres d’intercanvi i connexió. 

➢ Verdes: rambles. 

➢ Instal·lacions i serveis: bici-boxs, vestuaris amb dutxes i taquilles o espais d’hi-
giene personal, i eines de manteniment i reparació de bicicletes. 

▪ Incentius. El resum dels estímuls que s’han fet servir en les bones pràctiques selec-
cionades han estat els següents: 

➢ Econòmics: bonificació fiscal, estalvi en el cost (per l’empresa) o en el preu (per 
l’usuari), retribució flexible (en €/km), primes, ajuts econòmics per adquirir bici-
cletes, 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. 

➢ Bitllets i títols de transport: gratuïtat, cupons amb bitllets a preu reduït, bonifi-
cació per la compra de determinat nombre de bitllets o títols de transport. 

➢ En espècie: premis regal, assegurança. 

▪ Avaluació i altres. El darrer punt analitzat a les bones pràctiques ha estat el de les 
actuacions d’avaluació: 

➢ Mediambiental: mitigació  de les emissions de GEH, contaminants (PM10, PM2,5, 
CO, NOX, SO2) i del soroll; reducció del consum; reducció del sòl destinat a 
l’aparcament i recuperació d’espai útil. 

➢ Social: disminució de l’accés motoritzat; reducció de l’accidentalitat; participació 
d’actors socials diversos; i sostenibilitat dels desplaçaments: percentatge de la 
plantilla que canvia l’elecció modal cap a modes més sostenibles. 
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➢ Econòmica: reducció del trànsit i la congestió, hores de treball guanyades; dis-
minució del temps de desplaçament mitjà; metodologia; millora de la competiti-
vitat; integració d’espais urbans, industrials i portuaris, estalvi en el cost de 
l’energia i captació i retenció de talent.
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Capítol VIII. Aportacions cap a un model de mobilitat ocupacional 
més intel·ligent i sostenible 

L’objectiu d’aquest apartat és plasmar de manera sistemàtica i resumida les recomanacions 
formulades per les persones expertes en mobilitat ocupacional a les quals s’ha convidat a 
participar en l’elaboració d’aquest informe. 

Han comparegut onze persones, procedents tant del sector públic com privat, amb diferents 
perfils professionals. Les compareixences s’han estructurat a partir d’un guió orientatiu de 
preguntes on algunes eren comunes i d’altres específiques, seleccionades en funció de 
l’àmbit d’expertesa de la persona compareixent. 

La figura 16 enuncia els onze blocs temàtics en què s’han classificat les recomanacions 
que han fet les persones compareixents. 

FIGURA 16. Principals recomanacions aportades per persones expertes en mobilitat 

 
Font: elaboració pròpia. 

1. Pacte nacional per a la mobilitat ocupacional 

A parer d’un nombre elevat de persones compareixents, ara és un bon moment per un pacte 
nacional per a la mobilitat ocupacional atès que hi ha consens entre les persones treballa-
dores, les empreses i l’Administració de la necessitat d’un canvi. 

El consens s’estén també en la diagnosi i les mesures a adoptar. En paraules d’una persona 
compareixent, “està tot inventat”. El que cal és actuar. No obstant això, també s’ha insistit 
en la necessitat de definir un full de ruta, prioritzar els objectius a assolir, adoptar una pers-
pectiva transversal (integrar el medi ambient, l’energia, la salut, el treball) i destinar-hi els 
recursos públics necessaris. 
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S’insisteix sobretot en la necessitat d’aplicar de manera efectiva les mesures consensua-
des. Per la qual cosa s’ha de preveure un sistema de governança adequat i destinar-hi 
recursos econòmics. 

2. Reduir la mobilitat ocupacional 

FIGURA 17. Recomanacions per a reduir la mobilitat ocupacional 

 
Font: elaboració pròpia. 

“El desplaçament més sostenible és el que no es fa”. A partir d’aquesta idea, diverses per-
sones compareixents aposten per mesures d’organització del treball que redueixin la ne-
cessitat de moure’s per motius laborals: videoconferències, teletreball i flexibilitat horària. 

Si bé no són cap novetat, arran de la pandèmia de la COVID-19 s’han aplicat de manera 
intensiva (en aquells sectors i ocupacions on és viable) com una mesura de protecció de la 
salut individual i col·lectiva. Tot i que un cop passats els episodis més greus de contagi 
s’hagin aplicat menys, molts compareixents coincideixen en la necessitat de mantenir-les, 
ara com a eina per reduir la mobilitat ocupacional. 

▪ Videoconferències 

Les reunions virtuals fa anys que eren possibles, però com s’ha dit, amb la pandèmia de la 
COVID-19 s’han generalitzat i en nombroses ocasions s’han implantant de manera defini-
tiva. Tot i que es perd la interacció i el contacte personal, permeten optimitzar el temps 
dedicat, en eliminar el desplaçament associat.  

Una persona compareixent també destaca que les videoconferències permeten reduir la 
necessitat de disposar de cotxes d’empresa que facilitin els desplaçaments per motius de 
feina. 
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▪ Teletreball i flexibilitat horària 

Moltes de les persones compareixents apunten que des de la perspectiva de la mobilitat 
són mesures que cal afavorir, en reduir els desplaçaments diaris vinculats a la feina o bé 
en repartir al llarg del dia els desplaçaments cap a hores vall de menys congestió viària i 
també menys ús del transport públic. Així mateix, poden ser útils per reduir la mobilitat o 
distribuir-la en el temps quan hi ha episodis de contaminació en les zones més urbanes i 
densament poblades. 

A més d’aquest avantatge general, en les compareixences s’han apuntat altres motius per 
aplicar-les: com a mesura per facilitar la conciliació de la vida professional, familiar i perso-
nal; com a via per a retenir el talent, sobretot el més jove i fora de les grans ciutats; i perquè 
redueix les necessitats d’espai de les oficines. 

3. Desincentivar l’ús del vehicle privat 

FIGURA 18. Recomanacions per a desincentivar l’ús del vehicle privat 

 
Font: elaboració pròpia. 

Sovint, en les zones menys poblades i en els polígons industrials el transport públic o bé no 
s’adequa a les necessitats de les persones treballadores (horaris, distància, etc.) o bé és 
inexistent, perquè no hi ha suficient massa crítica. En conseqüència, el mitjà de transport 
més utilitzat és el vehicle privat. 

Per a fer que la mobilitat ocupacional sigui més intel·ligent i sostenible en aquestes circums-
tàncies, la majoria de recomanacions busquen desincentivar-ne l’ús i alhora apostar per 
altres modes de transport. La majoria de mesures proposades són complementàries i per 
tant no poden aplicar-se de manera aïllada, és a dir, que es necessiten les unes a les altres. 

Entre les principals recomanacions s’han apuntat les següents: 
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▪ Reduir els aparcaments en el centre de treball o propers a aquest. Si bé aquesta reco-
manació és també aplicable a les zones urbanes (tant les més denses com les que ho 
són menys), és en els polígons d’activitat econòmica on té més força. Aquesta reducció 
pot aconseguir-se eliminant-ne la gratuïtat o bé, reduint de manera total o parcial el 
nombre de places d’aparcament disponible.  

▪ Incrementar l’ús compartit del vehicle privat. Les mesures de contenció de la pandèmia 
han afectat negativament aquesta pràctica, però a parer d’alguns compareixents, caldria 
fomentar-la i generalitzar-la, ja sigui utilitzant aplicacions digitals, fomentant l’ús del taxi 
compartit o bé creant infraestructures específiques per als vehicles amb més ocupació, 
com a via per a “premiar-los”. 

▪ Ampliar el nombre de zones de baixes emissions, prèvia elaboració d’un estudi d’inclu-
sió. Es recomana preveure ajuts, modulables segons el territori i la població afectada.  

▪ Endurir l’accés a les ciutats. En cap compareixença s’ha recomanat establir peatges 
d’accés a les ciutats, però sí que s’ha reflexionat sobre la necessitat de dificultar l’ús del 
vehicle privat a les zones urbanes més denses. 

▪ “Premiar” les persones que deixin d’utilitzar el vehicle privat. Un exemple d’aquesta re-
comanació és la T-verda, que consisteix en un títol de transport públic gratuït, de durada 
de tres anys, que es dona a les persones residents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que donin de baixa i desballestin un vehicle sense etiqueta mediambiental. 

▪ Integrar en la planificació de la mobilitat ocupacional altres motius de desplaçament, 
sobretot els relacionats amb la vida personal i familiar. És a dir, reduir la necessitat de 
viatges “triangulars”, que acostumen a ser una de les principals raons per a l’ús del cotxe 
privat i amb un sol conductor. Així, es recomana facilitar el transport escolar (o per a fer 
extraescolars) o bé fomentar els “usos mixtos” en l’urbanisme. És a dir, situar els centres 
esportius, d’oci, de compres, etc., a prop dels principals llocs de treball o de residència. 
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4. Foment d’altres modes de transport 

FIGURA 19. Recomanacions per a fomentar altres modes de transport 

 
Font: elaboració pròpia. 

Com ja s’ha dit, les persones que han defensat la necessitat de reduir l’ús del vehicle privat 
han apostat alhora per fomentar, de manera complementària, altres modes de transport: 

▪ Fomentar la mobilitat activa: desplaçaments a peu, en bicicleta i en patinet. Per ga-
rantir que aquests modes de transport siguin realment atractius i suposin una alterna-
tiva real i competitiva al vehicle privat, es proposa garantir: 

➢ Una infraestructura específica, en bon estat i segura: carrils per a bicicletes, pa-
tinets i també per a vianants; aparcaments gratuïts (de manera total o parcial) 
per a aquests vehicles; punts de recàrrega per a bicicletes i patinets elèctrics, 
etc. Aquestes infraestructures han de tenir en compte la diversitat de les perso-
nes usuàries (sexe, edat, etc.). 

➢ Serveis per a les persones, com ara dutxes i espais per a canviar-se de roba. 

➢ Incentius econòmics dirigits a les persones treballadores o a les empreses: sub-
vencions per a comprar bicicletes o patinets, deduccions fiscals (per la compra 
dels vehicles, en funció dels quilòmetres que es fan, etc.) o subvencions en de-
terminats impostos (com ara el d’activitats econòmiques) a les empreses que 
implantin accions específiques. 

➢ Integrar aquests desplaçaments en la política de prevenció de riscos laborals de 
l’empresa. Els darrers anys han incrementat els accidents entre els vianants, 
ciclistes, conductors de motos, etc. 
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➢ Integrar la infraestructura de mobilitat activa en la planificació urbanística. 
Aquesta ha de tenir en compte la perspectiva més complexa dels viatges per 
múltiples motius (els desplaçaments per anar al gimnàs o practicar esport, anar 
de compres, l’oci, etc., en anar o sortir de treballar) a prop dels principals llocs 
de treball o de residència. 

➢ Fomentar la mobilitat activa des de la perspectiva de salut, en ser un manera de 
desplaçar-se (sobretot quan es camina o es va en bicicleta) beneficiosa. 

▪ El transport a demanda és una de les solucions més proposada per a garantir la mo-
bilitat en zones on no hi ha massa crítica per transport regular (públic o privat). Per fer-
la efectiva cal tenir en compte diferents aspectes: 

➢ Adaptació de les rutes i parades a la demanda real. Si bé aquesta demanda pot 
canviar cada dia, en la mobilitat ocupacional és possible que hi hagi una certa 
previsió que permeti una mínima planificació prèvia. 

➢ Utilitzar diferents mitjans de transport, adaptats a la demanda, com ara mini bu-
sos en zones rurals on no hi ha suficient massa crítica per línies regulars.  

➢ És clau l’ús de la tecnologia digital per garantir una màxima adequació a les 
necessitats de les persones treballadores i les empreses. 

➢ En el cas de la mobilitat ocupacional vinculada als polígons industrials, en dife-
rents compareixences s’ha debatut sobre la necessitat de modificar la Llei d’or-
denació dels transports terrestres.181 Hi ha persones compareixents que la con-
sideren un “fre a la innovació”, atès que dificulta l'oferiment de transport col·lectiu 
d'empresa a vàries empreses alhora, atès que estableix que el contracte se 
subscrigui entre dos subjectes (l’empresa transportista i la usuària). Atesa 
aquesta previsió, hi ha empreses que han de buscar solucions “imaginatives” 
per a oferir aquest servei i complir la normativa.182 

En canvi, altres persones compareixents consideren que no cal modificar-la, 
atès que res impedeix crear associacions que aglutinin les empreses d’un polí-
gon per contractar directament el servei de transport discrecional, que després 
s’hauria d’adaptar a les necessitats de cada empresa integrant de l’associació. 
Aquesta solució requereix una elevada col·laboració interempresarial. 

Altres aspectes que es recomana flexibilitzar són l’autorització de noves rutes 
(procediment criticat per la lentitud i rigidesa) i noves tarifes (que es considera 
que cal liberalitzar). 

➢ Aposta pels vehicles de transport col·lectiu elèctrics. Cal tenir en compte però, 
que l’estat actual de la tecnologia no garanteix de manera generalitzada l’accés 
a autobusos elèctrics, atès que el seu elevat cost fa que siguin difícils d’adquirir 
per part dels operadors privats. En aquest sentit, es proposa obrir línies d’ajuts 

 
181 Llei 16/1987, de 30 de juliol. BOE núm. 182, de 31.07.1987. 
182 Algunes empreses s’han constituït legalment com agències de viatges i contracten elles el transport dis-
crecional, que a la pràctica dona servei a una pluralitat d’empreses. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-17803
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públics per adquirir-los o estudiar diferents formules contractuals, com ara un 
leasing. 

D’altra banda, també es recomana la construcció d’infraestructures i serveis per 
garantir la mobilitat amb aquest tipus de vehicles, atès que cal garantir-ne la 
recàrrega. Així mateix, s’apunta que cal adaptar les infraestructures a les espe-
cialitats del transport urbà i l’interurbà, atès que tenen característiques diferents. 

➢ Per tal que el transport a demanda sigui una realitat i sigui utilitzat àmpliament 
és imprescindible la col·laboració públicoprivada. 

▪ Potenciar i reforçar el transport col·lectiu, sobretot el públic: 

➢ Invertir en infraestructures amb dues finalitats: d’una banda, per a reduir el ca-
ràcter radial de les existents. Actualment la xarxa és “Barcelonacentrista”, en 
paraules d’una persona compareixent. De l’altra, invertir en el manteniment i 
modernització de les infraestructures existents. 

➢ Difondre i comunicar que el transport col·lectiu (especialment el públic) té una 
menor sinistralitat. Entre els motius que expliquen aquesta major seguretat 
s’apunta la professionalització de la conducció i els elements de seguretat activa 
i passiva dels vehicles de transport col·lectiu. 

➢ Difondre i comunicar que el transport col·lectiu (i especialment el públic) afavo-
reix la inclusió social de tots els col·lectius, en reduir els costos associats al 
transport que han d’assumir les persones treballadores i afavoreix la igualtat en 
l’accés al treball (permet accedir a una oferta més àmplia).  

➢ Potenciar els abonaments mensuals o trimestrals, atès que afavoreixen l’ús con-
tinuat del transport públic. Es converteixen en una mena de “tarifa plana”, que 
esdevé un cost fix que els usuaris no perceben.  

➢ En aquest sentit, es recomana unificar els títols i descomptes que aplica l’ATM 
a determinats col·lectius (persones en situació d’atur de llarga durada, menors 
d’edat, persones jubilades, etc.). Cal tenir en compte que per a les persones en 
situació socioeconòmica vulnerable el preu d’un viatge pot ser un factor de risc 
d’exclusió social. 

➢ Recuperar la confiança de l’usuari, amb un seguit de mesures aplicables al 
transport públic: 

❖ Fer el transport públic eficient i fiable en termes de temps: millorar-ne la 
freqüència i establir llançadores entre les estacions de tren i autobusos, 
sobretot fora de la primera corona a l’Àrea metropolitana de Barcelona. 

❖ Crear carrils preferents pel transport públic. 

❖ Guanyar velocitat 
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❖ Fomentar la intermodalitat, apostant per intercanviadors, sobretot de su-
perfície. 

❖ Integrar la informació i els serveis. En aquest sentit, es recomana que per 
facilitar la usabilitat del transport públic s’unifiquin els sistemes d’informa-
ció així com els sistemes de pagament. 

❖ Campanyes de comunicació. 

➢ Mesures que contribueixen a fer més competitiu el transport col·lectiu: 

❖ Prioritat semafòrica a les ciutats (per al transport regular interurbà i per al 
transport discrecional, és a dir, l’autobús d’empresa). 

❖ Infraestructures específiques: parades, marquesines i intercanviadors d’ús 
del transport regular i discrecional. 

❖ Exempcions de les limitacions de circulació per la ZBE.  

❖ Facilitats per a la pujada i baixada de passatgers de l’autobús d’empresa 
–transport discrecional-, amb un tractament al mateix nivell que el transport 
regular. 

➢ Impulsar la MaaS. Tal com s’ha definit a l’apartat 3 d’aquest informe, la mobilitat 
com a servei (“mobility as a service” en anglès) s’ha d’entendre com la integració 
de diferents serveis de mobilitat (transport públic, taxi, vehicle compartit, vehicle 
de lloguer i xàrters, entre d’altres) en plataformes digitals que permetin a les 
persones usuàries satisfer les necessitats de mobilitat ocupacional i assolir els 
objectius socials i mediambientals (CTESC, 2021). 
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5. Més implicació i col·laboració entre el sector públic i privat 

FIGURA 20. Recomanacions relatives al rol del sector públic i del sector privat 

 

Font: elaboració pròpia. 

Al llarg de les compareixences s’ha debatut sobre el paper que han de tenir els sectors 
públic i privat en la mobilitat ocupacional. A continuació s’exposa les recomanacions cen-
trades primer en el paper del sector públic, segon, en el del privat, i en tercer lloc, en els 
àmbits en què poden col·laborar. 

No hi ha unanimitat en l’opinió de les persones compareixents pel que fa al paper del sec-
tor públic. Algunes persones defensen que ha de tenir un paper més actiu i intervenir amb 
més instruments en el foment de la mobilitat ocupacional intel·ligent i sostenible, mentre 
que d’altres persones consideren que ha de tenir un rol més facilitador i ha de deixar el 
lideratge al sector privat. Cada postura es concreta en diferents recomanacions: 

▪ Assumir un rol “facilitador”, atès que les necessitats de mobilitat ocupacional són indi-
viduals, no de tota la ciutadania. En conseqüència, es proposa que afavoreixi les se-
güents accions: 

➢ Promoure una Mesa general de polígons. 

➢ Afavorir la col·laboració interempresarial. 

➢ Fer proves pilot d’iniciatives i avaluar-ne els resultats. Identificar els elements 
legals que estan al límit i, si escau, modificar la normativa per permetre-les si 
han donat bons resultats. 

➢ Promoure un pacte nacional per la mobilitat (vegeu l’epígraf 8.1). 
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▪ Altres persones compareixents consideren que hauria de tenir un rol més actiu, un 
“paper vertebrador” de la mobilitat, fomentar les mesures ja comentades destinades a 
reduir l’ús del vehicle privat, afavorir modes de transports alternatius i promoure el 
transport públic (epígrafs 8.3 i 8.4) 

▪ En una compareixences es detallen les funcions que haurien d’assumir les diferents 
administracions territorials: 

➢ L’Administració local (municipis o agrupacions de municipis) s’hauria d’encarre-
gar de la coordinació de la planificació i la gestió de la mobilitat generada. En 
concret, es proposa que assumeixin les següents funcions: 

❖ Elaborar i implementar el pla de desplaçament d’empresa (PDE) de l’Ajun-
tament.  

❖ Identificar els àmbits subjectes a l’elaboració i implementació d’un pla de 
mobilitat específic (PME) o un PDE. 

❖ Definir les estratègies d’actuació en correspondència amb la planificació 
de la mobilitat local i/o regional.  

❖ Donar suport a la redacció, implementació i al monitoratge dels PME i dels 
PDE.  

❖ Monitorar la gestió de la mobilitat dels centres de treball i reportar anual-
ment informació a l’Ajuntament.  

❖ Reportar informació a l’administració supramunicipal de referència: indica-
dors de seguiment, resultats obtinguts, etc. 

❖ Aplicar el sistema d’incentius i/o de sancions vigent.  

❖ Redactar els programes anuals de treball i informes de resultats. 

➢ Les administracions supramunicipals (Estat, Generalitat i autoritats del transport 
metropolitanes) haurien d’assumir el rol d’agent facilitador de la gestió de la mo-
bilitat generada. 

Es proposa que l’Estat o la Generalitat duguin a terme les següents funcions: 

❖ Definir el marc general en la planificació i gestió de la mobilitat generada.  

❖ Indicar els centres que han d’elaborar un PDE.  

❖ Establir el sistema d'incentius i sancions;  
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❖ Establir línies d’ajut econòmic per als municipis, amb diferents finalitats: 
per a redactar els instruments de planificació, per implantar les mesures, 
per a finançar equips humans a l’administració local, etc. 

Així mateix, es proposa que o bé la Generalitat o les autoritats metropolitanes de 
transport assumeixin les funcions següents: 

❖ Elaborar bases de dades dels àmbits que han d’iniciar la gestió de la mo-
bilitat, en col·laboració amb els ajuntaments. 

❖ Elaborar guies metodològiques per a redactar PME i PDE.  

❖ Fer el registre formal de PME i PDE.  

❖ Dissenyar qüestionaris estàndards d’enquestes de desplaçaments.  

➢ Crear observatoris de seguiment dels instruments de planificació. 

➢ Dissenyar eines de monitoratge i avaluar-ne els resultats.  

➢ Monitorar els indicadors de seguiment facilitats pels ajuntaments. 

➢ Definir un sistema d’incentius i sancions per al compliment de la normativa vi-
gent. 

▪ També es proposa crear diferents figures de coordinació, en cada àmbit implicat. En 
concret, en l’àmbit municipal es proposa assignar a una persona (o equip), preferible-
ment amb un nivell de responsabilitat elevat, d’incidència transversal a l’ajuntament i 
amb capacitat financera, que exerceixi les funcions següents: 

➢ Coordinar la planificació i la gestió de la mobilitat generada dels àmbits subjectes 
a elaborar un PME o un PDE. Hauria d’assumir un rol d’enllaç entre l’adminis-
tració supramunicipal i les persones gestores de la mobilitat i les responsables 
de mobilitat d’empresa. 

➢ Planificar i gestionar de la mobilitat generada dels centres de treball de l’Ajunta-
ment des d’una perspectiva transversal dins de l’administració municipal. En 
aquest cas, l’eina de referència de treball és el PDE de l’Ajuntament. 

La majoria de les persones compareixents han defensat la corresponsabilitat del sector 
privat en la planificació i gestió de la mobilitat ocupacional. En aquest sentit, es proposa: 

▪ Apostar per un canvi cultural, basat en el compromís i responsabilitat de les empreses 
en la mobilitat ocupacional. Així mateix, es recomana que també les persones treba-
lladores s’impliquin de manera activa en el canvi. 
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Una persona compareixent considera que una manifestació clara del compromís de 
l’empresa vers la mobilitat és destinar una assignació pressupostària a aquesta finali-
tat, per evitar recórrer al voluntarisme i garantir la sostenibilitat de les mesures a llarg 
termini. 

Així mateix, es menciona algun exemple per incentivar aquesta corresponsabilitat, 
com ara un tiquet transport (considerat retribució flexible), que s’ha de destinar al 
transport públic. Si no n’hi ha, es pot destinar a mitjans alternatius, com ara el patinet, 
el cotxe compartit o el transport col·lectiu discrecional. 

▪ Oferir solucions paral·leles al transport públic destinades principalment a cobrir aquells 
trajectes que el transport públic no cobreix (com ara la moto o la bicicleta multiusuari). 

▪ Integrar la innovació i digitalització en les solucions de transport com a element de 
millora d’eficiència del sistema. 

▪ Impulsar la col·laboració interempresarial, per trobar solucions adaptades a la realitat 
de cada empresa, que siguin sostenibles i econòmicament viables. 

▪ Tenir en compte la situació de les pimes en l’assignació de funcions al sector privat. 

▪ Crear figures de coordinació de la mobilitat en l’àmbit privat, tal com també s’ha apun-
tat en tractar el paper del sector públic: 

➢ Una persona gestora de la mobilitat en els polígons d’activitat econòmica o els 
centres generadors de mobilitat. En una compareixença es proposa que sigui la 
persona gerent del polígon (en cas que existeixi aquesta figura). 

➢ Una persona responsable de la mobilitat de l’empresa (preferentment amb res-
ponsabilitats en el centre de treball). 

Hi ha coincidència entre diverses persones compareixents en què és necessària més 
col·laboració entre el sector públic i el privat. En alguns casos es concreta una mica 
més: 

▪ Impulsar  un canvi cultural en la mobilitat ocupacional. Per assolir-lo cal el consens dels 
agents socials i el govern. 

▪ Promoure conjuntament el transport públic. 

▪ Cercar la corresponsabilitat en l’assumpció dels costos. És a dir, a parer d’algunes per-
sones compareixents, les administracions i les empreses han de participar en el finan-
çament dels costos associats a la gestió de la mobilitat generada. En canvi, altres per-
sones que han comparegut, consideren que aquest cost només l’ha d’assumir l’Admi-
nistració pública. 

▪ Corresponsabilitat en la implantació de les mesures (gestió de l’aparcament, serveis de 
transport d’empresa, oferta d’aparcaments segurs per a bicicletes, etc.). 
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▪ Col·laborar per implantar solucions de transport a demanda. Aquesta modalitat de trans-
port no és incompatible amb el transport regular, atès que es pot aprofitar la seva xarxa 
actual per garantir l’arribada als polígons industrials, previ estudi de demanda.  

▪ Crear els espais per afavorir i facilitar aquesta col·laboració públicoprivada (per exemple, 
amb taules comarcals de mobilitat). 

▪ Crear espais o àmbits de coordinació entre la persona coordinadora de mobilitat de l'a-
juntament, la de l’empresa i la del polígon d’activitat econòmica o el centre generador 
de mobilitat. 

6. Incrementar i millorar l’aplicació dels plans de desplaçament d’em-
presa  

FIGURA 21. Recomanacions per incrementar i millorar l’aplicació dels PDE 

 
Font: elaboració pròpia. 

Són nombroses les recomanacions relatives als PDE. A més, diverses persones citen ex-
periències d’altres països així com la regulació del País Basc (ja explicada en l’apartat 7 
d’aquest informe).  Entre les principals recomanacions destaquen les següents: 

▪ Ampliar el nombre d’empreses amb PDE. Amb aquesta finalitat es poden endegar les 
actuacions següents: 

➢ Establir-ne l’obligatorietat en empreses amb una plantilla de més de 75 o 100 
persones. Una persona compareixent defensa que sigui obligatori amb indepen-
dència de la mida de la plantilla.  

➢ Preveure expressament que també les entitats del sector públic hagin d’elaborar 
un PDE. 
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➢ Que les associacions empresarials prestin a les empreses associades el servei 
d’elaboració d’aquests plans. 

➢ Fomentar la col·laboració entre les empreses (de diferent dimensió) per elaborar 
PDE interempresarials. 

➢ Vincular l’existència d’un PDE a la contractació pública. 

➢ Subvencionar (tot o en part) l’impost sobre activitats econòmiques a les empre-
ses que tinguin PDE. 

➢ Integrar l’elaboració dels PDE en la negociació col·lectiva, en considerar la mo-
bilitat ocupacional sostenible i segura com un dret de les persones treballadores. 
De manera paral·lela, una persona compareixent proposa vincular els PDE amb 
els plans d’igualtat, sobretot des de la perspectiva de seguretat (il·luminació, 
vigilància, etc.). 

➢ Promoure i difondre les empreses que tenen PDE. 

▪ Establir un règim sancionador. Totes les persones compareixents que han tractat els 
PDE en la seva exposició s’han pronunciat sobre la conveniència de regular-lo. En 
alguns casos s’ha posat en dubte que sigui la manera idònia per a garantir el compli-
ment d’elaborar i aplicar un PDE, però en la majoria de casos s’ha defensat la seva 
regulació.  

S’insisteix en que l’absència d’un règim sancionador resta credibilitat a la figura. Ara 
bé, s’han introduït matisos, com ara que tingui en compte les particularitats de les 
pimes. 

▪ Garantir l’aplicació efectiva dels PDE, amb les següents mesures: 

➢ Establir ajuts econòmics a les empreses per a elaborar-los i per a aplicar les 
mesures que preveuen. A parer d’alguna persona compareixent, és millor vincu-
lar les subvencions a l’execució dels plans que a la redacció. 

➢ Millorar la difusió i publicitat de les ajudes existents. 

➢ Impulsar el canvi cultural: cal voluntat de tots els actors per aplicar-lo. Així, es 
proposa, per exemple, que l’Administració promogui entre les empreses els 
avantatges de tenir i aplicar un PDE per convèncer-les, com a mesura per ga-
rantir-ne l’aplicació efectiva. 

➢ També s’insisteix en la necessitat que el PDE sigui fruit de la implicació i el con-
sens dels actors. 

➢ Crear una figura a l’empresa que s’encarregui de gestionar la mobilitat del per-
sonal. 

➢ Fer el seguiment i avaluació de l’aplicació del PDE vigents.  
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➢ Vincular els PDE als estudis d’avaluació de la mobilitat generada, que preveu la 
Llei 9/2003 de mobilitat. 

➢ Garantir que el procediment administratiu vinculat als PDE sigui àgil i basat en 
la tramitació electrònica. 

▪ Millorar la transparència i publicitat dels PDE: quines empreses en tenen, quines me-
sures preveuen, etc. 

7. Reduir accidents de treball in itinere 

FIGURA 22. Recomanacions relatives a la sinistralitat derivada de la mobilitat ocupacional 

 
Font: elaboració pròpia. 

Les recomanacions relatives a la sinistralitat derivada de la mobilitat per motius laborals 
parteixen de la premissa que aquest no és un àmbit de responsabilitat exclusiva de la per-
sona treballadora, sinó que també les empreses i l’administració se n’han de corresponsa-
bilitzar. 

Les principals recomanacions que s’han formulat són: 

▪ Apostar per un canvi cultural: passar de la seguretat viària a la mobilitat segura i salu-
dable. 

▪ Fomentar el transport col·lectiu (públic o privat), atès que les dades mostren que la 
sinistralitat és molt menor en la mobilitat ocupacional.  

▪ Aplicar mesures que s’ha demostrat que són efectives per reduir la sinistralitat, com 
ara reduir la velocitat màxima permesa o apostar pel cotxe connectat, que comportarà 
un salt qualitatiu en seguretat viària. 
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▪ Preveure mesures específiques per a la mobilitat ocupacional en zones urbanes, atès 
que les dades mostren que els darrers anys ha davallat la sinistralitat a les carreteres, 
però ha augmentat a les zones urbanes.  

▪ Prestar atenció específica a les víctimes “vulnerables” (vianants, ciclistes, conductors 
de motos i de patinets), atès que els darrers anys han incrementat, mentre que ha 
davallat la sinistralitat dels conductors i ocupants del vehicle, en millorar el sistemes 
de seguretat passiva.  

▪ La mobilitat segura afecta també el disseny d’altres elements, com ara els aparca-
ments o el nombre i la ubicació de les parades d’una ruta regular. Es constata com 
determinats col·lectius (dones, persones amb discapacitat, etc.) poden tenir riscos ad-
dicionals que no sempre s’han considerat. La intel·ligència artificial aplicada als siste-
mes de seguretat també pot ser un camí a explorar. 

▪ Millorar les condicions de treball de les persones treballadores, atès que l’accidentali-
tat està vinculada a determinades condicions laborals (jornades llargues, estrès, càr-
rega de treball excessiva, temporalitat o parcialitat involuntària). 

▪ Afavorir la col·laboració i la comunicació entre les entitats i els àmbits implicats en els 
accidents de trànsit per motius laborals: 

➢ Entre la Inspecció de Treball i Seguretat Social i l’administració competent en 
seguretat viària.  

➢ Entre la mútua d’accidents de treball i l’empresa asseguradora, per garantir  

➢ Una cobertura adequada de l’accident i les seves conseqüències. 

➢ Entre la jurisdicció social i la civil o penal, segons escaigui. 

▪ Informar de cada accident de trànsit si és laboral o no. A parer d’una persona compa-
reixent és una acció que donaria molta visibilitat a la mobilitat ocupacional. 
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8. Sobre els serveis MaaS 

FIGURA 23. Recomanacions relatives a la MaaS 

 
Font: elaboració pròpia. 

En el decurs de les onze compareixences no s’ha tractat aquest tema amb gaire profunditat. 
No obstant això, s’han formulat les recomanacions següents: 

▪ Cal atrevir-se a implantar els serveis MaaS. Els elements per fer-ho possible estan dis-
ponibles: la tecnologia, les dades, les competències digitals dels usuaris potencials i de 
les empreses. Falta vèncer les reticències i decidir-se a actuar. 

▪ Per a tenir èxit, han de ser útils per a les persones usuàries. Han de proporcionar solu-
cions reals (d’informació, de pagament, etc.). 

▪ Els serveis que es dissenyin han d’estar basats en estàndards oberts, la interoperabilitat, 
han de ser accessibles i han de comptar amb una pluralitat d’actors.  

▪ L’Administració té un paper clau: vetllar per la seguretat, la igualtat, l’oferta i la confiden-
cialitat de les dades. 

▪ Tant el sector públic com el privat poden liderar aquestes iniciatives. Les persones com-
pareixents que s’hi han pronunciat no tenen una posició clara. 

9. Campanya de comunicació, sensibilització i implicació de la socie-
tat 

En diverses compareixences s’ha constatat la necessitat d’impulsar una campanya de co-
municació, sensibilització i implicació de la societat en el canvi que es defensa, que adeqüi 
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els canals i el missatge al perfil dels diferents destinataris. Cal tenir en compte el canvi 
cultural de la població més jove, que se centra en l’ús i no tant en la propietat. 

Així mateix, diverses persones compareixents emfasitzen la importància de convèncer a la 
societat de la conveniència de les mesures i no tant d’imposar-les. 

10. Augmentar la disponibilitat d’informació i dades sobre la mobilitat 
ocupacional 

FIGURA 24. Recomanacions sobre la necessitat de disposar d’informació i dades 

 
Font: elaboració pròpia. 

Diverses persones compareixents han destacat la necessitat de disposar de dades i d’in-
formació fidedigna sobre la mobilitat ocupacional i l’aplicació dels diferents instruments per 
regular-la. Es critica que la gestió d’aquesta mobilitat sigui sovint un àmbit opac i inacces-
sible fora de la pròpia empresa o institució. En aquest sentit, es formulen les següents re-
comanacions: 

▪ És necessària una harmonització metodològica i la generació d’eines per al monitoratge: 
enquestes de desplaçaments, guies de redacció de plans, sistema d’avaluació de resul-
tats, indicadors d’avaluació/procés harmonitzats, etc. En aquest sentit es destaca que la 
T-mobilitat suposarà un canvi en la disponibilitat de les dades sobre mobilitat i que per-
metrà ajustar millor l’oferta i la demanda.  

▪ Seria desitjable disposar d’informació fiable i oberta a través d’observatoris, preveure la 
tramitació formal i obligatòria dels PDE a través d’un registre oficial, que alhora en per-
metés la difusió i publicitat.  

▪ Fer un seguiment periòdic conjunt de l’ús del transport col·lectiu (tant públic com privat). 
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11. Altres recomanacions 

FIGURA 25. Altres recomanacions 

 
Font: elaboració pròpia. 

Tanca aquest apartat un seguit de recomanacions que no encaixen de manera clara en els 
apartats anteriors o bé que podrien repetir-se en més d’un. 

▪ Modificar la regulació del plus dels empleats per transport. En aquest sentit, es pro-
posa: 

➢ Permetre declarar la compra d'abonaments de transport públic com a deducci-
ons per a l'IRPF. 

➢ Establir una bonificació fiscal per a l'empresa (atès que ara és neutre per a ella). 

▪ Establir incentius fiscals per a promoure els autobusos d’empresa. 

▪ Crear incentius per reconèixer les empreses que implantin mesures concretes (una 
marca de qualitat, un distintiu específic, etc.). 

▪ Planificar de manera integrada el territori, l’entorn urbà i la mobilitat, des d’una pers-
pectiva de tot el país. Es recomana també planificar des d’una perspectiva social i de 
reducció de les desigualtats, de tal manera que es pugui accedir a totes les feines 
sense dependre de tenir vehicle privat. 
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▪ Implantar a Catalunya el cicle formatiu de grau superior de tècnic superior en formació 
per a la mobilitat segura i sostenible.183  

 
183 Establert pel Reial decret 174/2021, de 23 de març. BOE núm. 71, de 24.03.2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4569
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Capítol IX. 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 consultada al Termcat l’any 2022, entenem per mobi-
litat ocupacional, la mobilitat obligada per motius laborals, o dit d’altra manera, el conjunt de 
desplaçaments 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 pobla-
ció 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 (CESE, 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. 

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.  
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 
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.   

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.  
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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 
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.  
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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.  

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. 
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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.  

Inicialment la vigència d’aquestes darreres ajudes s’estén fins al 31 de desembre del 
2022, però s’han prorrogat d’acord amb la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a l’any 2023 i el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desem-
bre, que en l’article 43 i següents regula les ajudes directes al transport de viatgers i el 
finançament. 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 
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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.  

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.  
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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. 

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.  
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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’oc-
tubre. 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 subs-
crit el març del 2022 es compromet a actualitzar-les;   

▪ els plans directors de mobilitat (PDM) que desenvolupen territorialment les directrius, 
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 sectors de 
les directrius per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat. Destaca 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 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 desplaçaments 
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 ubi-
cats 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 neces-
sitats detectades en l’avaluació individualitzada dels desplaçaments als centres de tre-
ball per incidir en la mobilitat ocupacional més sostenible, segura i saludable en cadas-
cun 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.  
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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.  

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.  
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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.  

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 
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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. 

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 



Consideracions i recomanacions 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 268 

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.  

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.  
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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 cen-
tre 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. 
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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 divulga-
ció 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 re-
novar els vehicles corporatius per d’altres més eficients com els elèctrics i instal·lar punts 
de recàrrega. En aquesta categoria ressalta el pla estratègic d’Endesa, amb iniciatives 
com el taxi ECO compartit i el servei de cotxe elèctric multiusuari (e-sharing), però també 
la moto elèctrica d’Acciona. 

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 
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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:  

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.  

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.  
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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:  

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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