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Introducció 

Amb el present document es traslladen els resultats preliminars de l’anàlisi de les respostes 

obtingudes mitjançant un qüestionari online, que es va enviar al conjunt de treballadors i 

treballadores de la Generalitat de Catalunya per correu electrònic.  

L’objectiu de l’enquesta era recollir informació sobre els hàbits de mobilitat al centre de treball del 

personal d’aquesta administració pública, així com també conèixer l’opinió dels treballadors i les 

treballadores en relació amb diferents modes de transport. A tal efecte, es va dissenyar un 

qüestionari ad hoc format per un total de 32 preguntes, la majoria de les quals eren tancades.  

L’enviament del qüestionari i la recepció de les respostes (anònimes) es van produir entre gener i 

febrer de 2019. Durant aquest mateix mes es va realitzar l’explotació tècnica dels resultats. 

Finalment, des de CCOO es van elaborar un conjunt de conclusions i de propostes inicials, amb la 

intenció de provocar un debat més profund al si dels responsables de la mobilitat dels milers de 

persones treballadores de la Generalitat i obert a la resta de representants legals de la plantilla. 

 

1.- Característiques de la mostra 

- Dimensió 

Un total de 4.228 persones ha contestat el qüestionari online.  

- Distribució per gèneres 

El 72,2% són dones, el 27,1% són homes i el 0,3% es defineixen com a persones de gènere no binari. 

El 0,4% de participants no ha especificat el seu gènere. 

- Distribució per edats 

El grup majoritari el conformen les persones de 50-59 anys (39,5%), seguit pel grup de 40-49 anys 

(33,8%), el grup de 30-39 anys (14,5%), els major de 59 anys (9,5%) i els menors de 30 anys (2,5%). 

- Jornada laboral  

El 85,5% de les persones enquestades fa jornada de treball ordinària (no hi ha diferències 

significatives per gèneres). La jornada a temps parcial representa el 4,3% (en el cas de les dones, el 

5,2%; els homes, els 1,7%, i les persones no binàries, el 6,7%). Pel que fa a la jornada de dedicació 

especial, la realitza el 9,5% de la mostra (el 8,5% de les dones, el 12,6% dels homes i el 6,7% de les 

persones no binàries). 

- Horari 

L’horari laboral majoritari és l’ordinari de permanència obligatòria de 9 a 14 hores i amb flexibilitat 

de 2:30 hores, que és el que té el 75,8% de la mostra. El 14,1% fa alguna de les modalitats d’horaris 

especials  (continuats de treball, matí i tarda rotatòria, horaris partits, rotatoris o torns). El 8,3%, fa 

l’horari de dedicació especial de vuit hores diàries de treball efectiu. 
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- Permís de conduir 

L’11,1% d’enquestats/des no disposa de permís de conduir. La proporció és una mica superior en el 

cas de les dones (13,4%) i les persones no binàries (20%), mentre que en el cas dels homes, el 5,1% 

no té el carnet. 

- Ús del vehicle particular per anar a dinar  

El 15,6% de la mostra va a dinar en cotxe o moto. En el cas de les dones, el percentatge és una mica 

inferior (15,1%), mentre que els homes i les persones no binàries presenten uns percentatges més 

elevats (16,3% i 26,6%, respectivament). 

- Accidents de trànsit per motius laborals 

El 5,9% de les persones enquestades indiquen haver patit un accident de trànsit en els darrers tres 

anys. Per gèneres, el 5,5% de les dones consultades han patit un accident. En el cas dels homes, la 

proporció s’eleva fins el 6,8%. Pel que fa a les persones no binàries, la proporció d’accidentades és 

del 6,7% sobre el total d’aquest col·lectiu. 

 

2.- Els desplaçaments al centre de treball i durant la jornada 

- Mode de transport principal (grans categories)  

El 47,7% de les persones enquestades utilitzen el transport públic com a mode de transport principal. 

El segueixen els vehicles privats motoritzats (cotxe o moto) amb el 36,6% de respostes. Els 

desplaçament a peu i en bicicleta sumen el 16%. 

Mode de transport Dona Home No binari NC Total 

Cotxe o moto 35,8% 38,6% 40,0% 33,3% 36,6% 

Transport públic 49,5% 42,0% 33,3% 55,6% 47,4% 

Vianant o ciclista 14,7% 19,3% 26,7% 11,1% 16,0% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

- Mode de transport principal (desglossament1) 

Mode de transport Dona Home No binari NC Total  
Mobilitat activa (a peu, bicicleta)           
A peu 9,0% 7,3% 15,4% 5,6% 8,5% 

Bicicleta pròpia 0,7% 2,3% 0,0% 0,0% 1,1% 

Bicicleta pública 0,2% 1,0% 0,0% 0,0% 0,4% 
Transport públic col·lectiu           
Bus 4,1% 2,5% 0,0% 0,0% 3,6% 

Bus interurbà 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 

FGC 1,6% 1,4% 0,0% 0,0% 1,5% 

Metro 8,2% 6,0% 7,7% 0,0% 7,6% 

                                                           
1
 Els percentatges de modes de transport per grans grups i desglossats presenten diferències, atès que algunes 

persones han classificat de manera diferent certs modes (vehicles de mobilitat personal, bicicleta pública, etc.). 
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RENFE 3,9% 3,8% 0,0% 5,6% 3,9% 

AVE 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 

Tramvia 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Cotxe o moto           
Moto 2,8% 5,5% 7,7% 5,6% 3,6% 

Cotxe 23,9% 19,2% 23,1% 27,8% 22,6% 

Vehicle compartit 0,4% 0,5% 7,7% 0,0% 0,5% 

Vehicle elèctric 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vehicles de Mobilitat Personal (patinet, etc.) 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 
Altres           
Múltiple

2
 44,3% 49,8% 38,5% 33,3% 45,8% 

Un altre mode 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

- Distància recorreguda 

De la informació obtinguda es desprèn que un percentatge elevat de participants treballa 

relativament a prop del seu domicili. Així, el 32,1% viu a menys de 5 kilòmetres de la seva feina i el 

23,5%, entre 5 i 10 kilòmetres. En contraposició, el 16,7% indica que viu a més de 40 kilòmetres de 

distància. 

 

 

- Temps de recorregut 

Més d’un terç dels participants triga entre 15 i 30 minuts en desplaçar-se fins al seu centre de treball. 

Un 23,8% inverteix entre 31 i 45 minuts en realitzar aquest trajecte. Gairebé un 10% de la mostra 

dedica més d’una hora en arribar a la feina. 

                                                           
2
 La categoria “múltiple” fa referència a aquelles respostes que han citat més d’un mode de transport, ja que hi 

ha una alternança en el seu ús o bé consideren que el mode principal és més d’un. 
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- Combinació del trajecte a la feina amb altres activitats (total i per gèneres) 

El 37,1% de la mostra ha indicat que aprofita el trajecte d’anada/tornada de la feina per realitzar 

altres activitats (comprar, portar els fills/les filles a l’escola, anar al gimnàs, etc.). En el cas de les 

dones, aquest percentatge és més elevat (el 40,4%), mentre que els homes i les persones no binàries 

presenten percentatges inferiors al global (el 28,8% i el 26,7%, respectivament). 

- Mesures de mobilitat més sostenible 

En primer lloc, cal destacar que 4 de cada 10 persones enquestades afirmen que no hi ha cap tipus de 

mesura en els seus centres de treball. En el 17,3% dels casos, es desconeix si s’implementen accions 

d’aquest tipus.  

Pel que fa a les mesures més citades, el 31,3% assenyala l’existència d’aparcament per a bicicletes a 

l’interior de l’edifici i en el 18,9% dels casos hi ha aparcament per a motos. 
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Figura. Existència de mesures de mobilitat més sostenible al centre de treball 
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- Plans de desplaçament 

El 61% de les persones participants desconeix si existeix un pla de desplaçament o de mobilitat en el 

seu centre de treball. Només un 3% confirma l’existència d’aquest instrument. 

 

 

 

 

3.- Els hàbits de mobilitat 

 

3.1.-  Mode de transport principal: cotxe o moto 

 Un total de 24 persones, l’1,6%, tenen vehicle elèctric.  

 El 54,4% d’usuaris/àries de cotxe o moto estarien disposats a canviar el seu vehicle per un elèctric si 

al seu centre de treball hi haguessin punts de recàrrega subvencionats o gratuïts. 

El 54,6% estaciona el seu vehicle a la via pública, el 33,9% aparca en dependències del centre de 

treball i el 7% disposa de plaça de lloguer regulat. 
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- Condicionants per utilitzar el transport públic en els desplaçaments a la feina 

 

 

- Condicionants per compartir cotxe en els desplaçaments a la feina 
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Altres condicions 

Si trobés solucions alternatives per les activitats que  
realitzo en el desplaçament de casa a la feina 

Cap no m’ho plantejo 
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Si les despeses les cobreix la Generalitat 
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Figura. Condicions per usar el transport públic 
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Figura. Condicions per compartir cotxe  
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- Condicionants per utilitzar la bicicleta en els desplaçaments a la feina 

 

3.2.-  Mode de transport principal: transport públic- Suggeriments dels usuaris/usuàries de 

transport públic per millorar el servei 
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Si hi hagués una ruta més directa 
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Figura. Condicions per utilitzar la bicicleta 
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Les parades/estacions i la ruta a peu haurien d’estar en 
millors condicions 
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La parada del transport públic hauria de ser més propera 
al meu domicili 

El transport públic hauria de tenir facilitats per persones 
amb mobilitat reduïda 

Els horaris d’arribada i sortida s’haurien d’ajustar més 
amb els meus horaris 

La parada del transport públic hauria de ser més propera 
a la feina 

Cap estic satisfet/a 

M’agradaria fer menys transbordaments o que els 
horaris estiguessin millor coordinats 

Els horaris haurien de ser més fiables 

Les despeses haurien de ser a càrrec del Departament 

Figura. Suggeriments per millorar el servei de transport públic 
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3.3.-  Mode de transport principal: a peu o en bicicleta  

- Suggeriments de ciclistes i vianants per millorar els recorreguts fins als centres de treball 

 

 

 

4.- Conclusions preliminars 

Aquest informe presenta els resultats més destacats en matèria de mobilitat a la feina, que han 

facilitat un total de 4.228 treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya. La mostra 

presenta biaixos de gènere i d’edat, segurament un reflex de la realitat de la plantilla d’aquesta 

administració pública. Al tractar-se dels resultats preliminars, no s’han tingut en compte els municipis 

de residència i on s’ubiquen els centres de treball. En un futur s’espera poder incorporar aquesta 

informació a un document més elaborat, que podria formar part de la tasca de concertació que més 

endavant detallarem. 

Hi ha marge per augmentar la mobilitat més sostenible 

Les dades sobre repartiment modal indiquen que el vehicle privat ocupa la segona posició entre les 

persones de la mostra, darrera del transport públic i superant les opcions de mobilitat activa. Els 

modes de transport privats motoritzats continuen tenint un pes significatiu, amb gairebé el 37%. Una 

bona part d’aquest usuaris/àries fan servir els seus vehicles per anar a dinar, el que incrementa els 

riscos de patir un accident.  

Per altra banda, el 32,1% dels/de les participants viu a un menys de 5 kilòmetres del seu centre de 

treball, de manera que seria factible potenciar la mobilitat activa i el transport públic entre aquelles 

persones que fan servir el vehicle privat en els desplaçament laborals. 
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Figura. Suggeriments per millorar els recorreguts a peu i en bicicleta 
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També cal assenyalar que el 54,4% dels usuaris i usuàries de vehicles privats estarien disposats a 

canviar al vehicle elèctric si es donessin incentius en forma de punts de recàrrega subvencionats o 

gratuïts. 

Inexistència o desconeixement dels instruments per potenciar la mobilitat més sostenible per anar 

a la feina 

Com s’ha vist, 4 de cada 10 treballadors/es indiquen que no existeix cap mesura per fomentar la 

mobilitat més sostenible en els seus centres. I el 17% manifesta el seu desconeixement sobre aquest 

tema. En relació amb els plans de mobilitat a la feina, 6 de cada 10 participants desconeix si s’han 

elaborat plans en el seu centres, mentre que el 35% indiquen que no existeix aquest tipus 

d’instrument. Així doncs, d’aquests resultats es pot deduir que l’administració no està dedicant els 

recursos que caldria per implementar aquestes eines de canvi de model de la mobilitat.  

El temps i la despesa com a elements centrals per canviar hàbits de mobilitat 

En l’apartat que analitzava  els hàbits de mobilitat s’ha constatat que les persones que es desplacen 

amb cotxe o moto valorarien fer el canvi modal en funció de dos factors: en primer lloc, que el temps 

de desplaçament amb el nou mitjà de transport no s’incrementés de manera significativa respecte a 

la situació inicial. I en segon lloc, que des de la Generalitat s’oferís un incentiu econòmic per fer el 

canvi modal. 

Cal analitzar amb cura els accidents de trànsit i aplicar mesures de prevenció 

En els darrers 3 anys, un total de 250 persones (5,9%) han patit un accident de trànsit per motius 

laborals. Cal avaluar amb cura les causes d’aquests accidents per reduir al màxim aquesta xifra. Però, 

sobretot, cal practicar polítiques de minimització dels riscos laborals també durant l’accés dels 

treballadors/ores de la Generalitat als seus centres de treball.  

 

4.- Propostes sindicals 

Per tot l’assenyalat anteriorment, considerem imprescindible elaborar plans de desplaçament que 

permetin analitzar els patrons de mobilitat de tota la plantilla. El model de l’Autoritat del Transport 

Metropolità de Barcelona (participada per la mateixa Generalitat de Catalunya, per cert) pot ser un 

bon referent a l’hora de desenvolupar aquesta planificació. Això implicaria partir d’una bona diagnosi 

tècnica de la demanda i l’oferta de mobilitat, discutir i aprovar un pla d’actuacions concertadament, 

executar les mesures acordades i, finalment, definir indicadors que permetin fer un bon seguiment.  

Les mesures dels plans de desplaçaments han d’estar orientades a millorar la mobilitat del conjunt de 

la plantilla, de manera que tots els treballadors i les treballadores es puguin desplaçar de la manera 

més segura, sostenible i inclusiva possible.  

Per fer més efectiu el pla de desplaçaments, és imprescindible la participació dels treballador/ores i 

de la seva representació legal, tant en la fase d’elaboració com en l’aplicació i revisió continuada. És 

aconsellable la definició de la figura del gestor o de la gestora de la mobilitat, qui ha de coordinar la 
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participació de tots els departaments de la Generalitat i de la representació social, així com donar 

servei directa a la pròpia plantilla en aquesta temàtica. Hi ha precedents dins la mateixa Generalitat 

d’aquest tipus d’experiències. 

Les taules de negociació entre els representants de la Generalitat dels treballadors/ores han de ser el 

punt de partida d’una veritable voluntat política de canviar la manera de desplaçar-se de la plantilla, 

avançant en objectius de reducció de riscos laborals, minimització d’impactes ambientals i, fins i tot, 

de reducció de despeses econòmiques. Cal recordar que bona part de la normativa que obliga a 

desenvolupar plans de desplaçaments d’empresa emana, precisament, de la Generalitat de 

Catalunya. Així, aquesta administració ha de ser coherent amb la normativa que impulsa i, a més, fer 

d’exemple per a la resta de centres de treball públics i privats que els han de desplegar. 

Tot i que l’establiment de mesures del pla de desplaçaments ha de partir d’una bona diagnosi i d’un 

debat tècnic i social, les dades inicials permeten que des de CCOO plantegem un seguit de propostes 

a mode d’exemple, que podrien contribuir a millorar la mobilitat dels treballadors i les treballadores 

de la Generalitat:  

• Impulsar el cotxe compartit, aprofitant tant la intranet com les noves tecnologies per a 

mòbils. La creació d’una “APP” pròpia de la Generalitat podria donar servei a tots els 

departaments i empreses públiques, amb costos realment baixos i assumibles.  

• Incloure en l’avaluació de riscos laborals els accidents de trànsit de manera específica, 

establint les mesures de prevenció basades en modes alternatius al vehicle privat.  

• Editar fulletons informatius amb l’oferta de transport públic per accedir a cada centre de 

treball, incloent-hi els intercanviadors, els aparcaments de dissuasió, les tarifes vigents, els 

horaris actualitzats, els aparcaments de bicicletes, etc. La intranet de la Generalitat podria 

incorporar un apartat específic sobre mobilitat laboral.  

 Incorporar el concepte “tiquet de transport” en la retribució dels treballadors/ores, 

permetent interessants estalvis als usuaris/àries del transport públic sense increments de la 

massa salarial. 

• En cas de disposar de places d’aparcament, establir criteris de priorització del seu ús per a 

persones amb diversitat funcional, embarassades amb mobilitat reduïda o cotxes compartits 

(tres ocupants o més). I cal estudiar la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 

elèctrics, el que incentivaria el canvi de motorització entre bona part de la plantilla. 

• Impulsar el compliment de les normes i criteris per facilitar l’accessibilitat a les persones 

amb mobilitat reduïda, tant a dins dels edificis com al seu voltant.  

• Instal·lar aparcaments per bicicletes segurs i resguardats, prioritàriament a l’interior dels 

edificis. Igualment, instal·lar vestuaris, dutxes, servei de manteniment bàsic, etc.  

• Distribuir bicicletes per als desplaçaments dels treballadors/es, tant de tipus in itinere com 

en missió.  
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• Valorar la implantació de busos-llançadora per connectar localitats o el transport públic 

amb els centres de treball.  

 Valorar, també, l’opció de compartir aquests serveis de busos-llançadora amb les empreses 

properes i, fins i tot, amb usuaris dels centres de la Generalitat, fet que ajudaria a reduir les 

seves despeses i a fer-ne un ús més eficient del servei. Això podria implicar la necessitat 

d’adaptar les jornades laborals, en alguns casos, però caldria partir d’un estudi més ampli i, 

sobre tot, de la voluntat de treballar en aquesta línia. 

 Estudiar i acordar amb la representació legal dels treballadors la bonificació dels 

desplaçaments a peu o amb bicicleta, ja sigui econòmicament o ampliant els permisos 

personals. 

 

 

 

 

 

 


