
PREVENCIÓ 
EFECTIVA DELS 
ACCIDENTS 
IN ITÍNERE DE 
TRÀNSIT AMB 
EL FOMENT DEL 
TRANSPORT 
COL·LECTIU



Els accidents in itínere relacionats amb el trànsit en el darrers anys no han parat de 
créixer fins el 2019 que van arribar al màxim. Posteriorment, a l’any 2020 amb les con-
seqüències en la mobilitat de la pandèmia aquests van disminuir. 

Amb la gradual recuperació de la normalitat durant el 2021 les xifres s’han tornat a disparar 
i el 2022 segueix el mateix camí ascendent. La qual cosa és una clara demostració que 
no estem fent suficientment bé les coses a l’hora de prevenir el accidents in itínere 
de trànsit a Catalunya. 

Accidents in itínere de trànsit a Catalunya 2009-2021
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Si tenim en compte les mesures de prevenció que s’estan aplicant cosa que no succeeix ni 
molts menys en totes les empreses o organitzacions públiques, constatem que les accions 
que més desenvolupen les empreses són les informatives seguides de la formació. 

En canvi, el foment del transport col•lectiu, tant sigui públic com d’empresa és gairebé 
inexistent. Quan justament és el transport col•lectiu el mode de mobilitat que menys si-
nistralitat té. Així doncs, ja sabem que hem de fer per prevenir i, en conseqüència reduir 
efectivament, els accidents in itínere de trànsit, apostar decididament i urgentment per 
promoure l’ús del transport col•lectiu. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya



Fomentar l’autobús d’empresa

Els autobusos d’empresa són serveis de 
transport col•lectiu pensats i concebuts ex-
clusivament per satisfer les necessitats de 
mobilitat per desplaçar-se a la feina. Aques-
ta funció tant específica els posiciona com 
una opció molt avantatjosa com alternativa 
a l’ús del vehicle privat motoritzat. 

Constituir una Comissió de mobilitat. La 
Comissió ha de ser l’òrgan estable de re-
ferència per l’impuls i seguiment dels au-
tobusos d’empresa, en ella ha de participar 
la direcció de l’empresa i la representació 
sindical. 

Planificar els serveis d’autobús d’empre-
sa. Estudiar les necessitats de les persones 
treballadores per implantar els serveis d’au-
tobusos d’empresa i confeccionar les rutes. 
Per això s’ha de tenir en compte la plantilla 
en la seva globalitat sense exclusions, in-
cloent els treballadors externs que desen-
volupin habitualment la seva feina en les 
instal•lacions de l’empresa. 

Seguiment del servei i millora continua. 
Un cop implantat el servei la principal fun-
ció de la comissió és fer-ne el seguiment 
avaluant els resultats i fent propostes de 
millora. 

Divulgar els serveis d’autobús d’empresa. 
S’ha d’informar a tota la plantilla de la posa-
da en funcionament del transport col•lec-
tiu, així com de l’oferta de serveis (itineraris, 
parades i horaris). Igualment, s’ha de fer 
una promoció permanent a totes les perso-
nes treballadores i, especialment, a les no-
ves incorporacions. 

Foment del transport  
públic per part de les empreses

Les empreses poden aplicar mesures per a 
promoure l’ús del transport públic entre les 
persones treballadores.

Conscienciar i sensibilitzar sobre els avan-
tatges del transport públic difonent entre la 
seva plantilla els beneficis que aporta am-
bientals i socials el seu ús. Incloent la seva 
funció com a mesura per a prevenir els ac-
cidents in itínere de trànsit.

Informar mitjançant el seus canals de co-
municació interns l’empresa sobre els ser-
veis de transport públic que poden utilitzar 
les persones treballadores per desplaçar-se 
al centre de treball. 

Bonificar els títols de transport a les per-
sones treballadores per així incentivar el 
seu ús. Per això hi ha la possibilitat d’estal-
viar-se l’IRPF associat a les despeses en la 
compra dels títols de transport segons la 
normativa vigent  Però, l’empresa pot anar 
més enllà i fer-se càrrec de la totalitat de 
l’import dels títols de transport utilitzats 
per les persones treballadores.

Implantar busos llançadora és una altra 
opció per potenciar l’ús del transport públic 
és implantar serveis d’autobús unint direc-
tament, sense parades intermèdies, una 
estació ferroviària amb el centre de treball. 
Esdevenint aquest servei de bus llançado-
ra una prolongació del transport públic per 
fer-lo arribar fins les portes del lloc de feina. 

Dialogar amb les administracions públi-
ques i els operadors de transport per a de-
manar millores en l’oferta de transport pú-
blic perquè s’adapti millor a les necessitats 
de les persones treballadores. 
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