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1. Introducció
Els accidents in itinere relacionats amb el trànsit, des de l’any 2012, que van tocar fons, 
després dels moments més crus de la crisi econòmica, no han parat de créixer fins al 
2019, quan van arribar al màxim dels darrers anys. Posteriorment, l’any 2020, l’aturada 
de l’activitat productiva i la reducció dràstica dels desplaçaments a conseqüència de 
l’expansió del teletreball van fer disminuir els accidents al mínim. 

Tanmateix, amb la gradual recuperació de l’activitat productiva i la disminució del te-
letreball ja durant el 2021 les xifres s’han tornat a disparar, fins a superar els accidents 
ocorreguts durant el període més intens de l’anterior crisi econòmica. En aquest 2022, 
encara afectat en un inici per la pandèmia, en l’acumulat fins al setembre la tendència 
creixent duu a preveure que en concloure l’any se superaran les xifres de l’any anterior. 
Això és una clara demostració que no estem fent suficientment bé les coses a l’hora de 
prevenir els accidents de trànsit in itinere a Catalunya. 

Si tenim en compte les mesures de prevenció que s’estan aplicant, cosa que no suc-
ceeix ni de bon tros a totes les empreses o organitzacions públiques, constatem, d’una 
banda, precisament això, que en molts casos no hi ha cap tipus de política preventiva 
per a aquesta tipologia d’accidents i, de l’altra, que, quan n’hi ha, les accions que més 
desenvolupen les empreses són les informatives, a través de cartells, fullets, manuals, 
etc., seguides de cursos de formació teòrica. 

En canvi, el foment del transport col•lectiu, tant públic com d’empresa, és residual o 
gairebé inexistent, quan justament les ràtios extretes de relacionar l’ús dels diferents 
modes de mobilitat per desplaçar-se a la feina amb el nombre d’accidents per mo-
des evidencia clarament que és el transport col•lectiu el que menys sinistralitat té. Així 
doncs, ja sabem què hem de fer per prevenir i, en conseqüència, reduir efectivament 
els accidents de trànsit in itinere: apostar decididament i urgentment per promoure 
l’ús del transport col•lectiu. 

És en aquesta tessitura que s’emmarca aquest estudi de casos, en el qual constatem 
com les empreses que compten amb transport d’empresa i oferta adequada de trans-
port públic, així com amb la participació activa sindical, estan duent a terme accions 
preventives eficaces per evitar els accidents de trànsit de les persones treballadores en 
anar a la feina i en tornar-ne. Aquest és, doncs, l’argument principal que defensem en 
el nostre estudi.
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2. Els accidents de trànsit in itinere

2.1. Què són els accidents de trànsit in itinere?

D’acord amb el que estableix l’article 156.2.a del text refós de la Llei general de la Segure-
tat Social, l’accident ‘que pateix el treballador en anar al lloc de treball o en tornar-ne’ té 
la consideració d’accident de treball.

El desplaçament es fa com a acte necessari per a la prestació laboral, ja que sense treball 
no hi hauria desplaçament i sense desplaçament no es produiria l’accident.

És important remarcar que no tots els accidents in itinere són accidents de trànsit. En 
concret, els de trànsit són al voltant del 60 % del total d’accidents que es produeixen 
en els desplaçaments cap a la feina i des d’aquesta. Segons la normativa que regula la 
comunicació d’accidents de treball a l’autoritat laboral, perquè un accident en desplaça-
ment per anar a la feina o tornar-ne sigui considerat com a accident de trànsit ha de 
reunir aquests tres requisits:

 Que tingui lloc en una via subjecta a la legislació de trànsit, amb circulació de vehi-
cles de motor i seguretat viària (carreteres, autopistes, carrers…), o també en pistes 
forestals o en zones d’aparcament.

 Que impliqui un vehicle —de motor o no— en moviment.

 Que el treballador o treballadora accidentat sigui o bé ocupant del vehicle o bé un 
vianant que pateix les conseqüències d’un accident de trànsit, com en el cas dels 
atropellaments1.

2.2. Quines són les dades d’accidentalitat?

EEn aquest apartat, ens fixarem en les dades estadístiques dels accidents de trànsit in 
itinere per al conjunt de Catalunya per fer una diagnosi de la situació.

Mitjançant la informació que consta a la pàgina web de Treball de la Generalitat de Ca-
talunya específica dels desplaçaments en l’entorn laboral fins a l’any 20182 i a través de 
l’Observatori del Treball i Model Productiu3, hem accedit a les dades estadístiques sobre 
els accidents de trànsit in itinere de Catalunya des del 2019 fins a l’actualitat.

1 La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina. Generalitat de Catalunya. 2017.

2 Els desplaçaments en l’entorn laboral. Departament d’Empresa i Treball.

3 Observatori del Treball i Model Productiu.

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/mesures_per_risc/viaria/
https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/qualitat_treball/sinistralitat/
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A la taula següent i als gràfics posteriors observem com el total d’accidents de trànsit 
in itinere van experimentar una davallada constant fins a l’any 2012, a conseqüència de 
l’impacte de la crisi econòmica severa que es va iniciar a partir de finals del 2008. Això 
va causar una afectació a la població ocupada amb un augment molt significatiu de 
l’atur que va dur a una reducció dels desplaçaments per motius laborals i que va arri-
bar al mínim d’accidents de la sèrie l’any 2012. A partir d’aleshores, la lenta recuperació 
econòmica i el consegüent increment de l’activitat productiva, acompanyat d’un aug-
ment de la població treballadora, va comportar una pujada de la sinistralitat in itinere.

Si bé a Catalunya no es publica l’índex d’incidència dels accidents de trànsit in itinere4 
cosa que s’hauria de corregir, a escala estatal, a través dels informes d’accidents labo-
rals de trànsit publicats anualment per l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, constatem com l’accidentalitat va créixer més que l’ocupació, ja que pel mateix 
nombre de persones treballadores es produïen més accidents i se superaven, doncs, les 
xifres d’abans de la crisi. Això ens fa concloure que vam sortir de la crisi en pitjors con-
dicions laborals, és a dir, amb més precarietat, cosa que en molts casos encara perdura. 
Això ho sostenim tenint en compte que en les dades globals estatals les persones tre-
balladores amb contracte temporal tenen un índex d’incidència dels accidents de tràn-
sit in itinere més elevat que els que el tenen indefinit, i, així mateix, col•lectius amb més 
precarietat, com són la població treballadora més jove i les dones, també tenen un ma-
jor índex d’incidència que altres col•lectius, com són les persones adultes o els homes. 
Amb això constatem que una primera manera efectiva de reduir aquesta accidentalitat 
és eliminar la precarietat laboral, i, en aquest aspecte, per descomptat, les empreses hi 
tenen molt a fer. I si bé només n’és una part, l’aposta per la mobilitat sostenible, segura i 
equitativa també és una aposta per la millora de les condicions laborals de les persones 
treballadores, tal com sostenim en aquest estudi.

Tornant a les dades específiques de Catalunya, l’any 2019 es va arribar a un màxim de 
tota la sèrie. Així mateix, s’ha de tenir en compte la inclusió amb caràcter general dels 
accidents soferts per les persones afiliades al règim especial de treballadors i treba-
lladores autònoms (RETA) des de l’any 20195. Fins al desembre del 2018 la cobertura 
d’accidents al RETA era voluntària, i només s’hi acollien aproximadament el 20 % de les 
persones afiliades a aquest règim. 

Tot i així, el més destacat és el fet que els accidents estan desbocats, i en comptes de 
disminuir o contenir-se la tendència, aquesta és de creixement incessant, de tal mane-
ra que en la comparació entre el 2012 i el 2019 hi va haver 4.280 persones accidentades 
més, cosa que equival a un ascens del 53 % dels accidents de trànsit in itinere.

4 Nombre d’accidents de treball per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social que tenen 
cobertes les contingències d’accidents de treball específicament cobertes.

5 Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre.
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Evidentment, amb l’arribada de la COVID-19 i les consegüents restriccions a la mobilitat a 
partir del març del 2020, acompanyat de l’expansió de pràctiques laborals com el teletre-
ball, van dur a una reducció important de la sinistralitat. Si bé l’any següent, el 2021, en-
cara en plena pandèmia, però amb menys afectacions als desplaçaments a la feina, altre 
cop va augmentar el nombre d’accidents de trànsit in itinere. I això continua aquest any 
2022. Tot i que només disposem de les dades acumulades fins al setembre, la tendència 
que s’albira és de superació de les xifres del 2021.

D’altra banda, és just esmentar que tant pel que fa als accidents greus com als mortals, 
amb alguns alts i baixos, aquests han disminuït en el període comprès entre el 2009 i el 
2019, si bé això ha succeït principalment en els primers anys d’aquest període i, en canvi, 
en els darrers anys aquesta tendència a la disminució s’ha aturat i les dades es mantenen 
estables sense millora. En tot cas, sens dubte, les xifres segueixen sent molt preocupants 
i el problema és molt lluny de resoldre’s.

Accidents de trànsit in itinere per gravetat a Catalunya 2009-2021

Gravetat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lleus 9.395 9.532 8.604 7.944 7.965 8.771 9.555 10.755 10.931 11.663 12.229 7.739 9.248

Greus 277 230 197 186 197 165 165 208 184 151 177 107 113

Mortals 44 32 28 20 26 21 20 30 20 21 24 19 15

Total 9.716 9.794 8.829 8.150 8.188 8.957 9.740 10.993 11.135 11.835 12.430 7.865 9.376

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

Total d’accidents de trànsit in itinere a Catalunya 2009-2021

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
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Accidents de trànsit in itinere greus a Catalunya 2009-2021

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

Accidents de trànsit in itinere mortals a Catalunya 2009-2021

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
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Si ens fixem en la taula següent, que recull el nombre acumulat d’accidents ocorreguts 
en l’últim decenni, entre el 2013 i l’octubre d’aquest any, ja podem pronosticar que po-
drem arribar a les 100.000 persones accidentades quan finalitzem l’any. En aquest pe-
ríode, amb dades acumulades, ja s’ha arribat a les 1.568 persones accidentades greus, i 
213 persones treballadores han perdut la vida desplaçant-se a la feina. Això ens dona la 
dimensió dels fets i ens fa evident la gravetat de la situació, a la qual cal fer front inde-
fugiblement.

Accidents de trànsit in itinere ocorreguts durant el període 2013-2022 a Catalunya

Gravetat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2121 2022* Acumulat 
2013-2022

Lleus 7.965 8.771 9.555 10.755 10.931 11.663 12.229 7.739 9.248 8.082 96.938

Greus 197 165 165 208 184 151 177 107 113 101 1.568

Mortals 26 21 20 30 20 21 24 19 15 17 213

Total 8.188 8.957 9.740 10.993 11.135 11.835 12.430 7.865 9.376 8.200 98.719

*Acumulat fins a l’octubre
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Una altra constatació de la rellevància dels accidents de trànsit in itinere és el pes per-
centual que tenen dins del global d’accidents laborals. Si mirem la taula que apareix 
a continuació, veiem com el seu pes va creixent a mesura que augmenta la gravetat 
dels accidents. Els lleus representen el 9 %, és a dir, aproximadament 1 de cada 10; els 
greus, un 23 %, poc més d’1 de cada 5, i els mortals són gairebé el 27 %, una mica més 
d’1 de cada 4 morts per accident laboral ho és en un accident de trànsit anant a la feina 
o tornant-ne.

Percentatge dels accidents de trànsit in itinere sobre el total d’accidents de treball  
amb baixa a Catalunya 2009-2019

Gravetat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mitjana

Lleus 7,4 7,9 8,1 9,2 9,3 9,6 9,8 10,1 10,0 10,3 10,2 9,3

Greus 23,7 21,6 20,9 22,7 25,2 23,3 21,9 25,8 24,1 20,9 22,3 23,0

Mortals 28,0 32,0 24,8 22,5 32,5 25,0 22,2 30,3 25,6 25,6 26,4 26,8

Total 7,5 8,1 8,3 9,3 9,4 9,7 9,9 10,3 10,1 10,3 10,3 9,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya
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Percentatge dels accidents de trànsit in itinere en relació amb el total d’accident  
amb baixa a Catalunya 2009-2019

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

A tot això, hi podem afegir que, a escala estatal, una altra dada que dona fe de la ma-
jor gravetat dels accidents de trànsit in itinere és que aquests accidents van tenir les 
persones accidentades una mitjana de gairebé 39 dies de baixa el 2021. mentre que 
per un accident de treball que no fos de trànsit la mitjana va ser de 31,6 dies6.

Finalment, per tenir una idea més clara de la magnitud del que expliquem, l’any 2019 
a Catalunya hi va haver un total de 34.986 víctimes d’accident de trànsit, de les quals 
12.430 van ser accidents de trànsit ocorreguts en el trajecte per anar a la feina o tor-
nar-ne. Per tant, un 36 % de les víctimes d’accidents de trànsit el 2019 ho van ser per 
desplaçaments in itinere. En altres paraules, si es vol reduir la sinistralitat viària al 
nostre país per arribar a l’anomenada visió zero, tal com explicita el mandat de la Unió 
Europea, és a dir, l’absència total de víctimes mortals i ferits greus amb seqüeles per 
a tota la vida en l’horitzó 2050, tal com ens hem compromès en el Pacte nacional per 
a la mobilitat segura i sostenible, ens hem d’esmerçar de valent per evitar aquests 
accidents laborals. I en això rau la idoneïtat d’aquest estudi, que té per objectiu pro-
porcionar eines per evitar aquesta accidentalitat.

6 Observatorio de la Siniestralidad Vial Laboral. Exercici 2021. Asepeyo 2022.



11

2.3. Què s’està fent per reduir la sinistralitat?

Les dades sobre els accidents de trànsit in itinere que acabem de repassar i analitzar 
són bastant eloqüents i ens porten indefectiblement a la reflexió següent: no estem 
fent les coses prou bé per prevenir i, en conseqüència, reduir aquesta accidentalitat. 
Ans al contrari: no estem fent tot el que caldria i, per tant, estem obligats a actuar d’una 
altra manera si volem reeixir.

La majoria d’estudis i informes que fan referència a les mesures que prenen les empre-
ses per prevenir aquests accidents, quan se’n prenen, que no és en la majoria de casos, 
esmenten com a principals mesures les encaminades a la conscienciació i a la sensibi-
lització de les persones treballadores en seguretat viària i la formació en conducció se-
gura. En canvi, són escasses les empreses que prenen mesures com les que proposem 
aquí, que consistiren a fer un pla de desplaçament d’empresa i, sobretot, a fomentar la 
mobilitat en transport col•lectiu, en transport públic o en transport d’empresa, o bé en 
ambdues opcions.

Precisament, això ho confirmem un cop més a l’informe de FESVIAL, recentment publi-
cat: Análisis de los planes de movilidad segura en las empresas y otras instituciones7. 
A la introducció de l’informe s’afirma que hi ha empreses que desenvolupen plans de 
mobilitat segura o altres tipus d’accions, però es desconeix quin grau d’implantació hi 
ha d’aquestes mesures. En conseqüència, es marquen com a objectiu del seu estudi 
analitzar el grau d’implantació dels plans de mobilitat i les mesures de seguretat viària 
a les empreses i altres institucions. Amb aquest objectiu van recollir informació de 900 
empreses a través d’un qüestionari.

D’entrada es fa constar que al voltant d’un 40 % d’empreses consideren poc o gens que 
els accidents de trànsit laborals són un factor de risc laboral. Amb aquesta premissa 
ja veiem com un grup important d’empreses no assumeixen la seva responsabilitat a 
l’hora de prevenir aquest tipus d’accidents de treball i se’n desentenen. El que passa so-
vint és que carreguen tota la responsabilitat a les persones treballadores al•legant que 
aquests accidents passen de portes enfora de l’empresa i, per tant, no hi poden fer res. 
En realitat, però, com mostrem amb les experiències d’empreses que presentarem a 
continuació, les empreses poden fer molt per avançar cap a una mobilitat més segura.  

7 Análisis de los planes de movilidad segura en las empresas y otras instituciones. Fundación de Segu-
ridad Vial (FESVIAL). 2021.
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En canvi, a la inversa, un 60 % de les empreses diuen que han dut a terme accions de 
prevenció. Tal com veiem a la taula que reproduïm tot seguit, les mesures que més 
implanten les empreses són les informatives, mitjançant cartells, fullets, manuals, etc., 
seguit de cursos de formació teòrica. La tercera acció, encara que amb un percentatge 
més baix de desenvolupament, és facilitar el teletreball, seguit de la flexibilitat horària. 
Al darrere de tot trobem l’elaboració de plans de mobilitat, amb un 10 % d’empreses 
que els han implantat, i, molt més enrere, al final de tot, apareix de manera testimonial 
el fet de disposar de busos d’empresa o bonificar l’ús del transport públic, amb menys 
d’un 4 % de les empreses que ho fan. 

Així doncs, ja podem saber un dels motius pels quals els accidents de trànsit in itinere, 
lluny de remetre, van en augment, i és per la manca de foment del transport col•lec-
tiu. Aquest és l’argument que defensem reiteradament en aquest estudi. Per tant, a 
diferència del que s’està fent per prevenir la sinistralitat, s’ha de posar al centre com a 
objectiu incrementar els serveis de transport col•lectiu per anar a la feina i tornar-ne.

Accions de seguretat viària realitzades per les empreses

Accions % d’empreses que en realitzen
Material informatiu (cartells, fullets, missatges, 
manuals, etc.)

67,5

Cursos de formació teòrica (en línia / presencials) 61,6

Facilitar el teletreball 35,9

Establir flexibilitat horària 29,0

Campanyes de sensibilització (concursos, jocs, 
etc.)

23,5

Cursos pràctics de conducció segura i eficient 22,9

Gestió de places d’estacionament 18,4

Promoure el cotxe compartit 17,5

Jornades/seminaris/tallers 14,9

Simuladors de conducció 13,4

Plans de mobilitat segura 10,1

Promoció de l’ús de la bicicleta 8,9

Autobús llançadora 3,8

Bonificacions per a l’ús del transport públic 3,7

Font: Análisis de los planes de movilidad segura en las empresas y otras instituciones. Fundación de Seguridad Vial 
(FESVIAL), 2021
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D’altra banda, amb aquest informe de FESVIAL es posa de manifest que, tot i que la 
majoria de guies i manuals elaborats per les administracions públiques i les mútues, 
quan fan la llista d’actuacions que s’han d’emprendre per prevenir els accidents de 
trànsit in itinere, hi fan constar promoure el transport col•lectiu, finalment no es té en 
compte. Entre altres coses perquè, en general, amb poques excepcions, les empreses 
no s’ho creuen i no en tenen voluntat, i, si en tenen, sovint desconeixen com dur-ho a 
la pràctica. Per això creiem que s’ha de fer una gran tasca de pedagogia i anar més en-
llà demostrant, com pretenem amb aquest estudi, que sí que es pot fomentar l’ús del 
transport públic col•lectiu i com es pot fer.

Per això, trobem especialment preocupant que en un curs de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya sobre els accidents de trànsit in itinere, en el qual, tot i que es 
parla del Pla de mobilitat com a mesura per prevenir-los, després es matisa dient que la 
implantació de les mesures proposades en el Pla de mobilitat en el cas dels desplaça-
ments in itinere és complexa, ja que en cap cas l’empresa té potestat per establir crite-
ris sobre la manera com ha de desplaçar-se el seu personal. S’afegeix que, per fer-ho, cal 
sensibilitzar i conscienciar el personal de la importància de la seguretat viària laboral.

Doncs bé, nosaltres creiem que l’empresa, sens dubte, no pot obligar les persones tre-
balladores a desplaçar-se d’una manera o d’una altra. La sensibilització i la consciencia-
ció són necessàries, però es pot anar molt més enllà i implicar-se a fons duent a terme 
actuacions que ofereixin l’opció de substituir l’ús del vehicle privat motoritzat per mo-
des més segurs, tant pel que fa a restriccions en l’ús dels primers com, per exemple, 
amb una gestió sostenible de l’estacionament, si se’n disposa, com al fet de fomentar 
els segons, per exemple instaurant autobusos d’empresa o oferint títols de transport 
públic.

2.4. Què s’ha de fer per reduir la sinistralitat?

Tot plegat ens reafirma en el que hem anat dient al llarg d’aquestes pàgines i tornem a 
reiterar aquí un dels motius, no poc transcendent, pel qual no s’avança en la reducció 
dels accidents de trànsit in itinere: justament perquè no es fa el que s’hauria de fer, que 
no és altra cosa que potenciar el transport col•lectiu d’empresa o públic, en ser aquests 
modes de transport els més segurs amb gran diferència.

Per sustentar aquest argument ens referirem a un estudi del Real Automóvil Club de 
España (RACE): La seguridad vial laboral en España de 20198. En aquest estudi es van 
fer 2.000 enquestes a persones treballadores, a les quals es va preguntar en quin mode 
de mobilitat es desplaçaven quotidianament a la feina; la mateixa pregunta es va fer als 
que havien sofert un accident de trànsit in itinere. 

Doncs bé, el resultat no pot ser més contundent i clar. El cotxe era utilitzat pel 55 % 
de les persones enquestades, que van tenir un 54 % dels accidents. És a dir, hi ha una 

8 La seguridad vial laboral en España. Real Automóvil Club de España (RACE). 2019
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correlació clara entre l’ús del cotxe i el nombre d’accidents patits. Dit d’una altra ma-
nera: amb un ús menor d’aquest mode hi hauria menys sinistralitat, la qual cosa seria, 
d’entrada, una bona mesura per reduir els accidents. Pel que fa a la moto, les dades són 
molt preocupants i implacables: l’ús és molt baix en proporció, ja que se situa en el 4 % i, 
en canvi, el nombre d’accidents es multiplica gairebé per 6, arribant fins al 23 %. També 
en aquest cas podem afirmar que una manera molt eficaç de prevenir l’accidentalitat 
és reduir l’ús d’aquest vehicle. Tanmateix, el més rellevant per a la prevenció, en relació 
amb els diversos modes de mobilitat, és l’ús del transport públic, que és el mode amb 
menys accidentalitat, ja que, si bé el seu ús era del 13 %, el nombre d’accidents va ser ín-
fim, amb només un 1 %. Així doncs, davant d’aquestes dades, podem concloure, tal com 
defensem en el nostre estudi, que una manera eficaç de capgirar les dades de sinistrali-
tat a Catalunya que hem vist anteriorment és, sens dubte, potenciar i, en conseqüència, 
augmentar l’ús del transport col•lectiu, públic o d’empresa, per substituir l’ús majoritari 
que es fa dels modes privats motoritzats.

Participació percentual dels diferents modes de mobilitat en els accidents de trànsit in 
itinere en relació amb el seu ús

*Estan inclosos els accidents vials laborals ocorreguts caminant, conduint maquinària pesant, manipulant objectes o 
conduint transport manual

Font: Informe RACE. La seguridad vial laboral en España. RACE, 2019

Continuant per aquest camí, en el mateix informe del RACE, quan es pregunta a les 
persones treballadores quines mesures proposen per prevenir els accidents de trànsit 
in itinere, un 76 % responen amb ajudes per al transport públic i un 68 % amb el foment 
de les rutes de busos d’empresa. Altre cop queda clarament palès cap a on han d’anar 
les coses. 
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En definitiva, com a factor de risc no només hem de tenir en compte el vehicle segons 
les seves condicions tècniques, de manteniment, etc., com tants cops se’ns diu, sinó 
també i, sobretot, segons la seva tipologia, atès que queda clar que hi ha vehicles més 
perillosos que d’altres i, al contrari, que n’hi ha d’altres de més segurs. En aquest sentit, 
el transport col•lectiu ha de tenir un paper protagonista i, per tant, les empreses i les 
administracions públiques poden fomentar-ne l’ús per als desplaçaments a la feina i 
tenen el deure de fer-ho.

Precisament, quan es parla de factors de risc, una vegada rere l’altra s’insisteix reite-
radament que el factor humà és el factor principal de risc en els accidents de trànsit 
in itinere. D’aquesta manera s’explicita en una guia editada per la Generalitat de Ca-
talunya, en la qual es diu que el factor humà en la conducció és el principal element 
implicat en la sinistralitat. I es reafirma dient que, a Catalunya, el 91,2 % dels factors 
concurrents en un accident de trànsit amb víctimes és degut al factor humà9.  Doncs 
bé, això ens porta automàticament a pensar que el risc es pot evitar amb quelcom tan 
simple com deixant de conduir. És a dir, que la persona treballadora deixi de conduir 
per desplaçar-se a la feina i ho faci un conductor professional amb les habilitats i els 
coneixements que comporta la seva professió de conductor d’un transport col•lectiu. 

Així, parlem de factors que tants cops hem dit que influeixen en la conducció i que 
poden ser la causa d’accidents, com ara el cansament, la somnolència, l’angoixa i el 
nerviosisme per arribar tard a la feina, quedar-se atrapat en un embús o no trobar apar-
cament, entre d’altres. També, però, hi ha les distraccions derivades d’estar manipulant 
ginys electrònics, com el telèfon mòbil. Són causes d’accidents que òbviament no te-
nen efecte quan es va de passatger en un transport col•lectiu.

9 La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina. Generalitat de Catalunya, 2017.
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3. Estudi de casos. Marc general
Amb l’objectiu de mostrar com es pot abordar el foment del transport col•lectiu en 
empreses ens hem volgut acostar a la realitat de quatre empreses que compten amb 
autobusos d’empresa i, en algun cas, també, amb transport públic que els dona servei 
per conèixer de prop les seves experiències. Per això vam mantenir diverses trobades 
amb la representació sindical de CCOO a aquestes empreses, que ens va facilitar la in-
formació corresponent per elaborar aquest estudi de casos.

A més, dues d’aquestes empreses han elaborat plans de desplaçaments d’empresa en 
què s’exemplifica la voluntat de promoure la mobilitat sostenible i segura en els des-
plaçaments a la feina. 

Igualment, als quatre casos que exposem la intervenció sindical ha estat cabdal, mit-
jançant l’acció sindical i la negociació col•lectiva, per treballar per promoure i enfortir 
aquests serveis. Això ens mostra la vàlua i la necessitat que hi hagi participació sindical 
per avançar en un model de mobilitat a la feina més segur, com tots i totes desitgem.

Les quatre grans empreses que esmentem es localitzen a zones perifèriques urbanes 
amb una forta especialització en l’activitat productiva (polígons industrials i parcs em-
presarials), més o menys allunyades dels àmbits urbans residencials i amb bones con-
nexions a la xarxa viària, cosa que condiciona que tinguin una gran dependència dels 
modes de transport motoritzats per desplaçar-se a la feina. I si bé l’ús del vehicle privat 
és majoritari en totes elles, com succeeix a totes les empreses que es troben en situa-
cions similars, una bona part de les persones treballadores opten per l’alternativa que 
els ofereix l’empresa de desplaçar-se amb el transport col•lectiu propi i públic quan 
aquest darrer existeix i s’adapta a les demandes dels desplaçaments laborals.

Així mateix, les empreses escollides tenen una clara voluntat de prevenir els accidents 
de trànsit in itinere, cosa que, com ja hem explicat, no és ni de bon tros comuna a totes 
les empreses. Així doncs, amb aquest objectiu, el foment del transport col•lectiu forma 
part intrínseca d’aquestes polítiques preventives i, tal com hem afirmat, la implicació 
sindical hi té un paper destacat i imprescindible, ja que ambdues coses són requisits 
fonamentals per trencar amb la tendència imperant de creixement continu dels acci-
dents de trànsit in itinere i que aquests comencin a disminuir dràsticament. 

Tot això no treu que en totes aquestes experiències estudiades hi ha aspectes per mi-
llorar per potenciar més i millor aquests serveis de transport col•lectiu, tant per part de 
les empreses com de les administracions públiques. A aquestes qüestions, també ens 
hi referirem.
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3.1. Boehringer

Descripció de l’empresa:

 Nom: Boehringer

 Localització: 3 centres de treball a Sant Cugat del Vallès

- Turó de Can Mates

- Oficines Catalana Parc. Parc empresarial de Can Sant Joan

- Oficines Sant Cugat Business Park

 Sector d’activitat: farmacèutica

 Nombre de persones treballadores: 1.300 + 300 d’externes de manera permanent 

Centre de treball principal al Turó de Can Mates entre l’AP-7, la C-16 i les estacions de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) d’Hospital General i Mira-sol
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El pla de desplaçaments d’empresa

L’empresa compta amb un pla de desplaça-
ment d’empresa elaborat l’any 2020. Aquest 
pla va ser impulsat per la representació sin-
dical tot recordant a l’empresa que tenia 
l’obligació legal de fer-lo en superar les 500 
persones treballadores, segons s’indica en el 
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire a les zones de protecció atmosfèri-
ca10. A més, l’anterior pla de desplaçaments 
d’empresa datava del 2008 i, per tant, estava 
caducat, atès que l’Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona (ATM) esmenta 
que s’ha de renovar cada 6 anys. 

L’ATM és l’entitat pública que acredita la 
suficiència tècnica dels plans de desplaça-
ments d’empresa a l’àrea de Barcelona. El 
pla de desplaçaments d’empresa de Boe-
hringer ha estat aprovat l’any 2021, després que l’ATM de Barcelona emetés un informe 
favorable11.

D’entrada, cal deixar constància que hi ha una comissió de mobilitat que es reuneix 
periòdicament on està representada la direcció de l’empresa i la representació sindi-
cal; s’hi tracten temes com el seguiment de l’evolució dels busos d’empresa. És en el 
marc d’aquesta comissió on es va elaborar el pla de desplaçaments d’empresa i durant 
aquest procés va haver-hi participació i assessorament en mobilitat de l’estructura sin-
dical de CCOO de Catalunya. 

Un pla de desplaçaments d’empresa consisteix en un estudi tècnic, des del coneixe-
ment rigorós de la situació de la mobilitat en un o diversos centres de treball. Per això 
cal recopilar informació i dades que permetin identificar adequadament els problemes 
i les disfuncions, per proposar i impulsar les mesures correctores i d’actuació, i per ava-
luar de manera regular els resultats obtinguts.

L’objectiu prioritari ha de ser garantir el dret a una mobilitat inclusiva, sostenible, salu-
dable, segura i econòmica de les persones treballadores, és a dir: reduir la dependència 
del vehicle privat, avançar en la implantació de serveis de transport col•lectiu, millorar 
la seguretat viària de l’espai públic, així com de les diferents xarxes de mobilitat i fo-
mentar l’accessibilitat a peu, amb bicicleta o en pràctiques més eficients d’ús del cotxe 
(cotxe compartit o car sharing, per exemple).

10 Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció atmosfèrica, aprovat per 
l’acord de Govern GOV/127/2014.

11 Pàgina web dels plans de desplaçaments d’empresa de l’ATM de Barcelona.

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/tramitacio_aprovacio/
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/tramitacio_aprovacio/
https://www.atm.cat/mobilitat/mobilitat-laboral/pde
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A les empreses, el compromís de la direcció és essencial perquè es duguin a terme les 
mesures necessàries per a una mobilitat sostenible. Un pla de desplaçaments d’em-
presa és un compromís mutu entre les empreses, les administracions públiques i les 
persones treballadores directament i a través dels seus representants sindicals. 

Un pla de desplaçaments d’empresa és un procés dinàmic que no es tanca mai, sinó 
que ha d’estar en revisió permanent. A partir de la demanda i l’oferta de la mobilitat 
s’han d’establir les estratègies i les mesures d’intervenció per fomentar la mobilitat sos-
tenible. Cal concretar objectius temporals, fer propostes operatives, determinar-ne els 
responsables, el cost i el finançament, i establir indicadors de seguiment.

D’altra banda, és interessant explicar que l’empresa es va beneficiar d’un ajuda pública 
atorgada per l’ATM que compta amb un programa d’ajuts per a la realització de plans 
de desplaçaments d’empresa12.

Igualment, es pot beneficiar de bonificacions a l’impost sobre activitats econòmiques 
(IAE), tal com estableixen les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant Cugat, i per-
met la llei estatal del règim d’hisendes locals. La bonificació és per establir un pla de 
mobilitat per als treballadors i treballadores aprovat per l’ATM que tingui per objecte 
reduir el consum d’energia i emissions. Es bonifica el cost dels serveis considerats com 
a aquelles mesures aprovades en el pla i amb un informe favorable de l’Ajuntament 
conforme són mesures que contribueixen a reduir el consum d’energia i emissions13.

Ambdues iniciatives posen de manifest la voluntat de les administracions públiques 
d’incentivar la realització i l’execució dels plans de desplaçaments d’empresa i valora la 
seva tasca de promoure la mobilitat sostenible a la feina, al mateix temps que demostra 
com les administracions públiques a més de les empreses poden contribuir activament 
en aquesta causa. Precisament la col•laboració entre les empreses i les administracions 
públiques és un dels elements imprescindibles que cal potenciar per reeixir en la con-
solidació d’un nou model de mobilitat a la feina que sigui més segur, tal com reivindi-
quem en aquestes pàgines.

Els autobusos d’empresa

L’empresa disposa de diverses rutes d’autobús pròpies amb diferents itineraris i horaris 
adaptats segons siguin per a les persones treballadores de producció que tenen horari 
a tres torns, i que són unes 300, o per a la resta de persones treballadores de l’empre-
sa, que tenen horari flexible de 7 h a 19 h i que són la gran majoria. Aquestes rutes són 
inicialment per al personal intern de l’empresa que va viure el trasllat des de Sant Joan 
Despí a finals dels anys noranta, que és quan van sorgir les rutes. Tot i així, es permet el 
seu ús a tot el conjunt d’empleats i empleades de l’empresa.

12 ATM. Programa d’ajuts per a la realització de plans de desplaçaments d’empresa (PDE).

13 Ordenança fiscal IAE, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

https://www.atm.cat/mobilitat/pde/ajudes-publiques
https://www.santcugat.cat/web/ordenances-fiscals
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Com a exemple, ens fixem en la ruta de Barcelona per al personal d’horari flexible, l’ano-
menada ruta Guipúscoa, que a l’anada inicia el seu recorregut en aquesta via a l’altura 
de l’estació de la Pau de les línies de metro L2 i L4. Posteriorment, té diverses parades 
per la ciutat, amb la qual cosa promou la intermodalitat amb altres línies de metro 
—rodalies és l’última—, abans d’arribar al centre de treball, a l’estació de Sarrià d’FGC. 
D’aquesta mateixa estació parteix una ruta més curta amb un altre horari de funciona-
ment. Així doncs, la ruta compta amb dos recorreguts i amb dos horaris diferents, ex-
cepte a l’estiu, quan s’afegeix un horari més que s’adapta a la possibilitat de fer jornada 
intensiva d’aquest grup de persones treballadores.

A la tornada, la ruta s’escurça amb només tres parades, la darrera de les quals és a 
l’avinguda Diagonal de Barcelona, a tocar de l’estació de Maria Cristina de l’L3 de metro 
i de l’estació del tramvia del Trambaix amb el mateix nom i, per tant, també promou 
la intermodalitat amb la xarxa de transport públic i amplia la cobertura territorial de la 
ruta més enllà de l’entorn proper a les parades. 

Al document informatiu de les rutes que està disponible a la plataforma digital de l’em-
presa, a més d’indicar-se la localització de les parades s’inclou quan hi ha la correspon-
dència amb les estacions ferroviàries.

Per al personal per torns amb entrada a la feina a les 6 h, 14 h i 22 h hi ha dues rutes: 
la de Sant Boi de Llobregat i la del barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. La 
primera compta amb un total de 12 parades i la segona en té 10. Així doncs, tenen una 
elevada capacitat d’abastar un gran nombre de domicilis de les persones treballadores.

D’altra banda, l’empresa també compta amb un servei de minibusos llançadora amb 
un servei continu d’anada i tornada des de l’estació d’FGC de Valldoreix a Sant Cugat 
del Vallès. Es tracta d’un servei mixt combinat de transport públic i transport d’empre-
sa. Així doncs, es basa en la intermodalitat entre dos modes de transport. Un tram es 
fa amb ferrocarril, un servei ràpid, d’alta capacitat i molt regular, que dona confiança 
als usuaris i usuàries, i un altre tram de capil•laritat fins a la porta de l’empresa realitzat 
amb autobús. A més cal afegir que la línia de ferrocarril té diverses opcions d’intermo-
dalitat durant el seu recorregut amb autobusos, metro i rodalies, que d’alguna manera 
alimentarien encara més aquest servei aportant més usuaris i usuàries potencials. Així 
mateix, l’estació de Valldoreix té una elevada oferta de trens al parar-hi totes les línies 
de l’anomenat metro del Vallès.
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Horaris dels autobusos llançadora de l’estiu i de la resta de l’any

Tota l’oferta d’autobusos que ofereix l’empresa en format ruta i llançadora és gratuïta 
per a les persones treballadores que l’utilitzen.

Per incentivar l’ús del transport públic l’empresa ofereix l’anomenat tiquet transport a 
les persones treballadores, cosa que implica l’exempció de pagament d’IRPF de l’im-
port destinat a la compra de títols de transport14. També s’ha de dir que a partir del 
gener del 2019 San Cugat del Vallès va passar a formar part tarifàriament de la mateixa 
zona que Barcelona quan anteriorment pertanyien a zones tarifàries diferents, amb la 
qual cosa anar des de Barcelona a Valldoreix va passar a costar la meitat del que havia 
costat fins aleshores. Ambdues mesures sumades són un al•licient econòmic per utilit-
zar els busos llançadora, ja que representen un estalvi en el cost de la mobilitat

En el servei de busos llançadora, es diferencia entre els horaris en què funciona a l’estiu 
i els de la resta de l’any. En concret, a l’estiu compta amb un total de 24 serveis d’ana-
da i 24 més de tornada, diferenciats en dos blocs de matí i de tarda que s’inicien a les 
6.36 h i finalitzen a les 19 h. A la resta de l’any hi ha 16 serveis d’anada i tornada, també 
diferenciats en dos blocs, el del matí i el de la tarda; el servei s’inicia, a l’anada, a les 7.14 
h i finalitza a les 18.50 h. Tenen una freqüència variable al matí que oscil•la majoritària-
ment entre 12 i 16 minuts, i fixa, a la tarda, de mitja hora. Aquesta àmplia oferta permet 
fer l’horari flexible de gran part del personal de l’empresa.

14 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.
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El viatge des de l’estació de plaça de Catalunya d’FGC fins a la porta de l’empresa pot 
arribar a fer-se en 35 minuts, depenent de la coordinació horària entre l’arribada del 
ferrocarril a l’estació de Valldoreix i la sortida del bus. En tot cas es tracta d’un temps 
de viatge molt competitiu i com que es fa en bona part amb tren és molt fiable, al con-
trari del que passa amb els desplaçaments amb vehicle privat, que tenen un temps de 
desplaçament més imprevisible en dependre del grau de congestió de la xarxa viària. A 
això, cal sumar-hi que precisament el ferrocarril és el mode més segur de transport, en 
contrapartida de les condicions del trànsit com ara els embussos recurrents que poden 
influir en la conducció i generar ansietat i nerviosisme, i, en conseqüència, augmentar 
el risc de patir un accident.

Segons consta en el pla de desplaçaments d’empresa, els busos llançadora són utilit-
zats de mitjana per 360 persones treballadores al dia. Tenint en compte que aquest 
servei està obert a totes les persones treballadores i al personal extern que treballa ha-
bitualment a l’empresa, el seu ús s’acosta al 20 %.

Tant els autobusos de la ruta de Guipúscoa com els llançadora de Valldoreix general-
ment van plens. En canvi, les altres dues rutes per al personal que treballa per torns 
van més buides. Malauradament, aquest motiu ha dut, recentment, a suprimir dues 
rutes que provenien de Barcelona i que darrerament gairebé no tenien passatge. Pre-
cisament la representació sindical ha proposat substituir-les per rutes que vinguin del 
Vallès Occidental, d’on provenen ara gran part de les persones treballadores i estan 
privats de transport d’empresa, perquè des que es va produir el trasllat de l’empresa 
a Sant Cugat de Vallès cada cop més persones resideixen a poblacions de la comarca.

Al mateix temps, la representació sindical ha proposat que els autobusos llançadora 
s’adaptin als horaris de les persones que treballen per torns per així oferir-lo al global 
de l’empresa. Tot plegat, amb l’objectiu de potenciar més el transvasament modal del 
vehicle privat al transport col•lectiu.

Precisament, a l’enquesta del pla de desplaçaments d’empresa es pregunta a les per-
sones treballadores quines accions creuen que s’haurien de dur a terme per millorar 
els desplaçaments a la feina, i l’opció més escollida, a la qual donen suport un 95 % dels 
enquestats, és ampliar el transport col•lectiu d’empresa. Això és una demostració del 
potencial de creixement del passatge que podria assolir si s’ampliés, ja que la voluntat 
que hi ha per utilitzar-lo queda palesa amb aquesta resposta tan contundent. Així ma-
teix, a la pregunta de si l’empresa s’ha d’involucrar en l’organització de la mobilitat in 
itinere, un ampli percentatge dels enquestats, en concret fins al 92 %, es decanta pel 
sí. Amb aquestes respostes es fa evident que els empleats i empleades de Boehringer 
tenen molt clar què s’ha de fer i cap a on han d’anar les actuacions en mobilitat. Ara el 
que cal és que l’empresa treballi en aquesta direcció, cosa que seria una prova irrefuta-
ble de la voluntat de l’empresa de promoure una mobilitat més segura.



23

Justament, a l’apartat de propostes sobre transport col•lectiu del pla d’acció del pla de 
desplaçaments d’empresa n’hi ha una d’específica que fa referència als busos d’empre-
sa. En concret es proposa analitzar les rutes corporatives existents per dimensionar-les 
i organitzar-les adequadament amb l’objectiu d’oferir una major cobertura al personal 
de l’empresa. 

Igualment, en el pla de desplaçaments d’empresa es planteja la possibilitat de compar-
tir el servei d’autobusos amb altres empreses de l’entorn i així ampliar-lo a altres per-
sones treballadores que ara no en disposen. En concret, es distingeixen quatre zones 
properes que concentren empreses amb les quals es podrien iniciar converses per com-
partir serveis de llançadora o autobús d’empresa. Aquesta podria ser una altra opció 
per enfortir més el servei perquè s’involucren més empreses i passen a ser autobusos 
interempreses amb més possibilitats de captar un major nombre d’usuaris i usuàries i, 
de retruc, d’oferir més rutes i més horaris. Per dur a terme això, es planteja la possibilitat 
que la gestió dels autobusos la faci una empresa externa especialitzada a oferir serveis 
d’autobús compartit mitjançant la digitalització de la gestió dels serveis d’autobús.

El transport públic

Pel que fa al transport públic davant la seu principal de l’empresa al Turó de Can Mates 
hi ha un parada de l’autobús urbà de Sant Cugat del Vallès l’L11. Aquesta línia enllaça 
amb l’estació de Mira-sol de la línia S1 (Barcelona-Terrassa) d’FGC, la més propera a 
l’empresa.

Parada de la línia 11 del transport urbà de Sant Cugat del Vallès davant del centre de 
treball del Turó de Can Mates
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La freqüència habitual és baixa, de mitja hora, i funciona només de 7.15 a 20 h. A més, 
com que no és un itinerari directe, ans al contrari, abans d’arribar davant de l’empresa 
des de l’estació de tren fa tot un recorregut per l’interior del nucli urbà. D’aquesta ma-
nera, un recorregut que si fos directe es podria fer en menys de 5 minuts s’allarga fins 
als 20 minuts.

Itinerari i horaris de l’L11

Tot i així, en relació amb el transport públic en el pla de desplaçaments d’empresa 
es proposa, per una banda, demanar a l’ajuntament que col•loqui una marquesina a 
la parada de davant de l’empresa per fer més còmoda l’espera i, per altra banda, que 
augmenti la freqüència de pas de l’autobús. 

Una altra proposta del pla de desplaçaments d’empresa que sobresurt és la d’establir 
campanyes orientades a incrementar l’ús de modes de mobilitat més sostenibles i 
saludables. L’acció es concretaria organitzant, durant períodes de temps limitats i al 
llarg de l’any, diferents programes d’incentius amb objectius concrets. Per exemple, 
s’esmenta la Setmana del Transport Públic i s’afegeix que aquestes accions específi-
ques es poden incentivar econòmicament o amb altres beneficis socials.
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Característiques dels desplaçaments a la feina

Pel que fa al lloc de residència, els resultats de l’enquesta a les persones treballadores 
del pla de desplaçaments d’empresa mostren que el 40 % resideixen a la mateixa co-
marca del Vallès Occidental, on s’ubica l’empresa; el 27 %, al Barcelonès, i el 17 %, al Baix 
Llobregat. Així el gruix que representa el 84 % de la plantilla es concentra en aquestes 
tres comarques. Per municipis, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Terrassa, Corne-
llà de Llobregat i Sant Joan Despí són els més destacats. 

Amb aquestes dades confirmem que un important nombre de desplaçaments que 
s’originen al Vallès Occidental estan desatesos pels serveis de transport col•lectiu, ja 
que probablement en els dos decennis que han passat des que es van implantar les 
rutes ha canviat força el lloc on resideixen les persones treballadores. En conseqüència, 
a l’hora de traçar les rutes s’hauria de tenir molt en compte aquest fet. En definitiva, 
la configuració de les rutes s’ha d’adaptar a les necessitats canviants de les persones 
treballadores.

Una altra qüestió que apareix al pla de desplaçaments d’empresa és que la distància 
mitjana dels desplaçaments in itinere, d’anada i de tornada, és de 44 quilòmetres. El 
temps de desplaçament és per al 17 % de les persones treballadores inferior a 30 mi-
nuts; per al 45 %, entre 30 i 60 minuts, i per al 39 % restant, de més de 60 minuts. Això 
vol dir que l’exposició al risc de patir un accident és força elevada, ja que es recorren 
molts quilòmetres i s’està molt temps conduint, i per això pren major rellevància l’opció 
d’impulsar els autobusos d’empresa per eliminar, en la mesura del possible, aquests 
viatges quan es fan en automòbil i motocicleta.

Pel que fa als horaris, el 73 % inicien la jornada de les 7 a les 8 h i el 59 % l’acaben entre 
les 17 i les 17.30 h. Per tant, tot i la flexibilitat horària imperant a l’empresa, hi ha una 
gran concentració d’horaris d’entrada i sortida, cosa que pot facilitar l’ús dels autobu-
sos d’empresa, al contrari del que passaria si la dispersió i la diversitat d’horaris fos més 
extensa.

Com observem en el següent gràfic, la distribució modal resultant de l’enquesta dona 
un pes reduït de l’ús del transport col•lectiu que no s’adiu amb el percentatge que 
s’obté del nombre de persones usuàries dels autobusos llançadora que hem esmentat 
anteriorment, la qual cosa creiem que respon al fet que l’enquesta es va fer a la tardor 
del 2020, quan la pandèmia afectava negativament l’ús del transport col•lectiu per la 
qüestió de la distància de seguretat i el temor al contagi. A més, gran part de la plantilla 
que no era de producció estava realitzant teletreball, cosa que també podria distorsio-
nar la resposta.
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Distribució modal percentual dels desplaçaments a la feina

Els accidents in itinere

En la introducció del pla de desplaçaments d’empresa i entre els seus objectius ja es 
manifesta que es proposa gestionar eficientment la mobilitat dels treballadors i treba-
lladores, així com garantir les millors condicions per accedir al lloc de treball i reduir els 
accidents associats a la mobilitat in itinere.

Al mateix temps, s’informa que, entre les iniciatives que prenen per prevenir aquests 
accidents, hi ha la de fer formació de manera regular i en línia en conducció defensiva 
per a les persones treballadores que fan servir el seu vehicle privat per desplaçar-se a 
la feina.

Les accions que de manera habitual es duen a terme per reduir els accidents in missio 
i in itinere es detallen a continuació:

 Formació en línia (tècniques de conducció / reducció d’estrès).

 Formació presencial (conducció segura / conducció defensiva).

 Campanyes de conscienciació.

 Comunicació periòdica sobre l’accidentabilitat.

 Seguiment dinàmic de la sinistralitat en el comitè de direcció i la Comissió de Mobilitat.

En relació amb els accidents in itinere en el pla de desplaçaments d’empresa es pre-
guntava a aquelles persones treballadores que n’haguessin patit algun en els 12 mesos 
anteriors amb quin mode de mobilitat s’havien accidentat. Tots responen que anaven 
amb vehicle privat motoritzat, en concret, el 85 % amb cotxe i el 15 % amb moto.

85%

12%

3%

Cotxe & Moto

Transport Públic & 
Empresa

Bici & A peu
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En l’enquesta a les persones treballadores es van fer preguntes relacionades amb la 
seguretat viària. Entre altres, se’ls va preguntar pel grau de coneixement que tenien 
respecte de les polítiques, normes i programes pel que fa a la seguretat viària de l’em-
presa. Un ampli percentatge, el 90 % dels enquestats, afirmen ser-ne coneixedors. Tam-
bé se’ls va preguntar si creien que les mesures per formar els empleats i empleades en 
conducció segura són suficients. També és majoritària l’opinió que les mesures adop-
tades són suficients. Tot i així, un 23 % creu que s’haurien d’adoptar més mesures. Si 
bé no es concreta quines haurien de ser aquestes mesures, és probable que aquestes 
passessin per ampliar el transport d’empresa, com proposaven les mateixes persones 
treballadores.

Així mateix, s’incorpora al pla de desplaçaments d’empresa el procediment intern de 
gestió de la seguretat viària segons es diu per al seu coneixement general i per fer-ne 
més difusió. Es reitera que una de les prioritats principals de l’empresa és la seguretat i 
la salut de la plantilla.

Dins de les mesures de prevenció d’aquest procediment s’esmenten, com no podia ser 
d’una altra manera:

 Les rutes d’autocar des de localitats seleccionades segons el criteri de lloc de resi-
dència de la plantilla de producció i d’administració.

 Els autobusos llançadora des de l’estació ferroviària.



PREVENCIÓ EFECTIVA DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT IN ITINERE AMB  
EL FOMENT DEL TRANSPORT COL·LECTIU I L’ACCIÓ SINDICAL

28

3.2. Louis Vuitton

Descripció de l’empresa:

 Nom: Louis Vuitton

 Localització: 4 centres de treball a la comarca del Vallès Oriental

- 3 centres de treball al polígon Salvatella de Barberà del Vallès 

- 1 centre de treball al polígon Ca n’Oller de Santa Perpètua de Mogoda 

 Sector d’activitat: marroquineria

 Nombre de persones treballadores: 1.345 + 100 externes

Polígon Salvatella de Barberà del Vallès, a l’eix de l’AP-7

Polígon Ca n’Oller de Santa Perpètua de Mogoda, a l’eix de l’AP-7
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Els antecedents i l’evolució dels autobusos d’empresa

El procés per implantar l’autobús d’empresa va començar quan l’Ajuntament de Bar-
berà del Vallès va suprimir la línia d’autobús urbà que donava servei al polígon Salva-
tella unint-lo amb l’estació de rodalies de l’R4 (Sant Vicenç de Calders - Manresa) i el 
centre urbà del municipi. En aquest polígon es concentren tres dels centres de treball 
de l’empresa, per això la supressió va perjudicar les persones treballadores que l’uti-
litzaven quotidianament, algunes de les quals no tenien vehicle. Davant d’aquest fet, 
la representació sindical conjuntament amb altres persones treballadores del polígon 
acudeix a l’ajuntament per reivindicar la restitució del transport públic al polígon. Com 
a resposta a aquesta reclamació l’ajuntament restitueix el servei, però amb reduccions 
i amb canvis d’horari que no s’adeqüen a les necessitats reals de les persones treballa-
dores de Louis Vuitton.

A això, cal sumar-hi la manca d’estacionament i el col•lapse del trànsit que ocasionaven 
al polígon per accedir a l’autopista, sobretot durant els horaris de sortida de la feina, 
quan coincidien amb la resta de persones treballadores d’altres empreses. Tot plegat va 
evidenciar la qüestió dels desplaçaments com un problema general que calia resoldre. 

Davant d’aquestes circumstàncies, la representació sindical va interpel•lar l’empresa 
perquè s’impliqués a buscar solucions als problemes de mobilitat que patien les perso-
nes treballadores. L’empresa va respondre oferint un servei de bus a la carta específic 
per a les persones treballadores de l’empresa. Es tracta d’un servei de bus que gestiona 
una empresa especialitzada a oferir serveis d’autobús adaptats a les necessitats espe-
cífiques de les empreses. En concret, es creen els itineraris i s’ubiquen les parades, així 
com es confeccionen els horaris segons l’interès mostrat per les potencials persones 
usuàries que prèviament ho han indicat a través d’un formulari digital que els facilita 
l’empresa que gestiona el servei. És a dir, es creen les línies d’autobús segons la deman-
da de les persones treballadores que les sol•liciten.

De resultes d’aquest procés, l’any 2019 es posa en funcionament la primera línia d’au-
tobús. Posteriorment s’hi han anat afegint més itineraris, fins a arribar a l’actualitat, en 
què disposen de 16 línies i ja n’hi ha d’altres plantejades sobre la taula. 

Inicialment l’empresa no preveia la implantació de tantes línies, sinó que ha estat la 
intensa feina reivindicativa de la representació sindical la que ha aconseguit anar aug-
mentant l’oferta. La iniciativa d’anar proposant la implantació de les línies la va dur a 
terme, des d’un principi, l’actiu sindical recollint les demandes de les persones treballa-
dores. En relació amb això, cal subratllar que aquest avanç ha estat possible perquè hi 
ha una comunicació constant i fluïda entre l’empresa i la representació sindical sobre la 
qüestió dels autobusos d’empresa.

Inicialment l’empresa va preveure que el cost del servei fos assumit íntegrament per les 
persones usuàries, cosa que representava una barrera important per al seu ús, i a això la 
representació sindical s’hi va oposar. Aquest fet va obrir un període de negociació amb 
l’empresa que finalment va concloure amb el fet que l’empresa es fes càrrec del 75 % de 
l’import del viatge i el 25 % restant anés a càrrec de les persones usuàries. Això fa que 
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el preu sigui molt competitiu davant de les despeses que ocasiona desplaçar-se amb 
vehicle propi, que és força més car.

Portada web del servei d’autobús d’empresa

Un dels grans avantatges d’aquestes rutes és que com són elaborades a demanda, les 
parades són molt properes als llocs de residència de les persones treballadores i això 
n’incentiva l’ús. Aquesta proximitat també redueix la sensació d’inseguretat que a cer-
tes hores nocturnes tenien les persones treballadores quan anaven a agafar el trans-
port públic i les parades eren lluny del domicili.

Procediment del web del servei d’autobús d’empresa per proposar noves rutes
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Tot això és possible perquè l’elaboració de les rutes és flexible, en comparació amb el 
transport públic, que és més rígid, ja que es van afegint noves parades a mesura que 
sorgeixen noves demandes, si bé això pot tenir l’inconvenient d’allargar el temps de 
desplaçament perquè s’ha de fer més recorregut i més parades. Precisament per fer 
front a això i a la demanda creixent s’han anat creant les noves rutes. És a dir, a mesura 
que hi ha més peticions es reconfiguren les línies i se n’estableixen de noves.

Avantatges de l’autobús d’empresa a la pàgina web del servei

A l’hora de localitzar les parades, a més de la proximitat als domicilis, també es tenen en 
compte els punts on hi ha aparcament abundant i gratuït per col•locar-les. Un exemple 
n’és una parada situada davant d’un centre comercial. Això fa que algunes persones 
usuàries facin un petit desplaçament inicial amb cotxe i l’aparquin a l’estacionament 
del centre comercial i allà agafin el bus que les porta fins al centre de treball. Així doncs, 
aquest intercanvi modal funciona com si fos una mena d’aparcament dissuasiu de l’ús 
del vehicle privat.

El servei d’autobús d’empresa

Actualment compten amb 16 línies d’anada i tornada que uneixen diferents municipis 
del Vallès i el Barcelonès amb els 4 centres de treball que hi ha entre Barberà del Vallès 
i Santa Perpètua de Mogoda. Els autobusos donen servei tant als dos torns de treball 
de producció, que són de 6 a 14 h i de 14 a 22 h, com al torn central de jornada partida, 
principalment d’oficines, que té l’horari de 8 a 17 h.
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Aquestes línies connecten els centres de treball de l’empresa amb un bon nombre de 
municipis on resideixen les persones treballadores: Badalona, Badia del Vallès, Barberà 
del Vallès, Barcelona, Castellar del Vallès, la Llagosta, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripo-
llet, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sentmenat i Terrassa, i ofereixen una xarxa 
atapeïda de transport col•lectiu que a mesura que ha anat creixent ha captat més pas-
satge. Això demostra com n’és de transcendent anar adaptant l’oferta a la demanda 
per obtenir bons resultats en els autobusos d’empresa. Aquesta premissa és més difícil 
de complir en el cas del transport públic en el qual generalment és la demanda la que 
s’ha d’adaptar a l’oferta.

Itinerari de la línia de Santa Coloma de Gramenet als centres de treball B1 i B2  
de Barberà del Vallès

D’altra banda, amb una aplicació al mòbil les persones usuàries saben en tot moment 
en quin punt de la ruta es localitza l’autobús i quant trigarà a arribar. L’aplicació també 
serveix per adquirir els bitllets i rebre notificacions, per exemple, d’incidències. Cal tenir 
en compte que si l’autobús es retarda i no s’arriba puntual a l’empresa, aquest fet no 
penalitza les persones treballadores. El que també és un avantatge davant del vehicle 
privat és, si per exemple el treballador o treballadora es troba atrapat en un embús i 
arriba tard, en aquest cas sí que compta negativament el retard.
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Funcions de l’app del servei d’autobús d’empresa

Pel que fa als bitllets es poden comprar bitllets per un dia, per una setmana sencera o 
per un mes. El preu varia, i és més barat si s’adquireix el mensual, es premia l’ús més 
habitual del servei, cosa que també ajuda a fer-ne més ús.

Pel que fa a la flota, la mida dels autobusos s’adapta segons les necessitats de capacitat 
de les diverses línies, així doncs l’oferta s’ajusta entre autobusos més petits o més grans 
i el servei és més eficient.

L’ús dels autobusos és bastant elevat i va en l’alça. Per posar dos exemples, en el cas 
d’un dels centres de treball de Barberà del Vallès de les 360 persones treballadores que 
hi treballen agafen el bus unes 70, aproximadament un 20 % de la plantilla; en el centre 
de treball de Santa Perpètua de Mogoda l’agafen 130 persones treballadores d’un to-
tal de 300, això equival, aproximadament, a un 40 % de la plantilla. Justament, moltes 
de les persones treballadores de Santa Perpètua anteriorment compartien cotxe per 
desplaçar-se a aquest centre de treball, però amb la pujada de la benzina dels darrers 
temps s’ha incrementat el nombre de persones que s’han passat a l’autobús perquè 
és un servei molt més econòmic. També hi ha influït el fet que s’ha traslladat el centre 
de treball de Polinyà, que va tancar el 2021, a Santa Perpètua, i, per una banda, s’ha 
incrementat la distància de desplaçament d’algunes persones treballadores, cosa que 
encareix l’ús del vehicle privat, i, per altra banda, el nou centre de treball compta amb 
menys places d’aparcament. 

S’ha de dir que durant la pandèmia de la COVID-19 el nombre de persones usuàries va 
créixer, tot i les repercussions que ha tingut la pandèmia en la disminució de l’ús del 
transport col•lectiu en general, ja que es van preveure mesures de seguretat: seients 
ocupats intercalats, ventilació, gel, desinfecció dels seients… Tot i així, la fi progressiva 
de la pandèmia també ha ajudat al fet que usin més aquests serveis.

A tot això podem afegir que la representació sindical fa una tasca constant de divulga-
ció i foment del servei, tant pel que fa a la captació de més persones usuàries per per-
metre consolidar el servei en haver-hi més passatge, com de treballar per crear noves 
línies quan els arriben peticions de les persones treballadores.
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Tot i que encara l’ús del vehicle privat és majoritari per desplaçar-se a la feina, aquest ús 
va minvant, cosa que és valorada positivament per la reducció de la sinistralitat viària. 
Factors com la congestió viària creixent, les dificultats per trobar estacionament, la 
pressió per arribar a l’hora a la feina, a més de les càrregues de feina fan augmentar el 
risc de patir un accident de trànsit in itinere. Per tant la posada en servei dels autobusos 
està prevista per l’empresa i la representació sindical com una manera de prevenir i, 
en conseqüència, disminuir el nombre d’accidents laborals. Amb aquesta finalitat pre-
ventiva de reduir l’exposició al risc, l’objectiu és ampliar i reforçar l’oferta del transport 
col•lectiu.

3.3. Mapfre

Descripció de l’empresa:

 Nom: Mapfre

 Localització: Parc empresarial de Can Sant Joan de Sant Cugat del Vallès

 Sector d’activitat: assegurances

 Nombre de persones treballadores: 350 persones treballadores

Parc empresarial de Can Sant Joan de Sant Cugat del Vallès entre la C-16 i l’AP-7 (B30) 
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Els autobusos d’empresa

A conseqüència del trasllat de l’empresa, l’any 2016, des de la Torre Mapfre de Barcelona 
a Sant Cugat del Vallès (al Parc empresarial Can Sant Joan) es van implantar dues rutes 
de bus d’empresa totalment gratuïtes per al personal de l’empresa. Aquestes rutes es 
van negociar amb la representació sindical, que n’era ferma partidària.

Com que un bon nombre de les persones treballadores són de Barcelona i l’entorn, les 
dues rutes connecten la seu de l’empresa amb aquesta ciutat i estan adaptades als ho-
raris d’entrada i sortida de l’empresa del grup principal de la plantilla, que inicia la jor-
nada laboral a les 7.30 h, de dilluns a divendres. La tornada es fa amb les mateixes dues 
rutes que fan el recorregut igual que a l’anada, i surt a les 16.10 h, de dilluns a dijous, i els 
divendres, com que es fa jornada intensiva, els autobusos surten a les 14.10 h a l’hivern. 
A l’estiu, en canvi, com que es fa horari intensiu tota la setmana laboral, de dilluns a di-
jous els autobusos surten a les 14.40 h i els divendres, a les 14.10 h.

Les dues rutes es van dissenyar per donar la màxima cobertura als llocs de residència 
de les persones treballadores de la ciutat, possibilitant-los la connexió amb la xarxa de 
transport públic. Així mateix, es van confeccionar perquè el temps de desplaçament fos 
el més curt possible. Ambdues línies tenen un recorregut aproximat de 35 minuts, cosa 
que les fa atractives davant l’ús del vehicle privat.

Ambdues rutes han estat concebudes perquè les seves parades es localitzin en punts 
d’intercanvi modal; d’aquesta manera se’n potencia molt més la cobertura territorial i, 
per tant, poden captar més persones passatgeres.

Un bon exemple n’és la ruta que s’inicia a la plaça d’Espanya de Barcelona a les 6.50 
h, amb la qual es pot fer transbordament amb les línies 1 i 3 del metro de Transports 
Metropolitans de Barcelona, així com amb la línia 8 de metro operada per FGC, i altres 
línies ferroviàries de l’eix del Llobregat. Després la ruta té parada a l’estació de Sants, a 
les 6.55 h, per on passen la gran majoria de línies de rodalies de l’àmbit de Barcelona i 
també les línies 3 i 5 de metro. Posteriorment, la darrera parada abans d’arribar al cen-
tre de treball es fa al carrer d’Entença cantonada amb Diagonal, a les 7.00 h, on coin-
cideix amb una estació del Trambaix, per tot seguit, a través dels túnels de Vallvidrera, 
arribar a l’empresa.

L’altra ruta segueix la mateixa lògica de localitzar les parades en llocs on es facilita la inter-
modalitat. Surt de la plaça de les Glòries a les 6.50 h, segueix per l’avinguda Meridiana, on 
para a l’estació del Clot, a les 6.55 h, posteriorment ho fa a la Sagrera, a les 7.00 h, i la da-
rrera parada és a Sant Andreu Arenal, a les 7.05, i finalment es dirigeix al centre de treball.

La ruta de plaça Espanya l’agafen habitualment entre 20 i 25 persones i la de la plaça 
de les Glòries, entre 30 i 35 persones. Per tant, l’autobús d’empresa l’utilitzen entre un 
15 % i un 20 % de la plantilla. Vistes aquests xifres es constata que hi ha un nombre 
significatiu de persones usuàries que no utilitzen el vehicle privat per anar a la feina 
i, en conseqüència, amb aquest mode de transport no estan tan exposades a patir un 
accident de trànsit.
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El transport públic

En relació amb el transport públic s’ha de tenir en compte que a escassos 500 metres 
del centre de treball, a poc més de 5 minuts a peu, hi ha l’estació d’FGC de Sant Joan. 
En aquesta estació hi tenen parada els trens de la línia S2 Barcelona-Sabadell i de la 
línia S6 Barcelona - Universitat Autònoma15.  Aquests serveis d’FGC en formar part de la 
xarxa integrada de transport públic metropolità de Barcelona multipliquen la seva àrea 
d’influència per poder servir a més potencials persones usuàries.

Itinerari a peu entre l’estació de Sant Joan d’FGC i el centre de treball

Línies d’FGC S2 i S6 amb informació de la intermodalitat de les estacions

Aquesta línia ferroviària, anomenada el metro del Vallès, té 
una freqüència molt elevada que pot arribar a ser, en hora 
punta d’anada, des de Barcelona, entre 4 i 7 minuts. A més 
el temps dedicat al desplaçament és força reduït, ja que, si 
es fa, per exemple, el màxim recorregut des de la primera 

15 FGC. Línia Barcelona-Vallès.

https://www.fgc.cat/xarxa-fgc/l-barcelona-valles/
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estació de Barcelona, la de plaça de Catalunya, el temps emprat és de 30 minuts. Si es 
prové de l’altre extrem de la línia, des de l’estació de Sabadell Parc del Nord, la freqüèn-
cia actual és menor, al voltant dels 12 minuts en hora punta, al matí. En aquest cas el 
temps de viatge en ferrocarril és de 20 minuts, cosa que també el fa atractiu davant de 
l’ús del vehicle privat.

A tot això podem afegir que el ferrocarril per les seves pròpies característiques —ele-
vada velocitat, regularitat i capacitat— dona molta confiança als usuaris i el fan molt 
competitiu davant del vehicle privat. Això resulta més evident en una zona com la que 
es localitza l’empresa el Parc empresarial de Can Sant Joan, on treballen diversos milers 
de persones i, en conseqüència, hi ha molta afluència de vehicles als seus accessos i es 
genera molta congestió a les hores punta. Aquesta situació genera la incertesa de no 
saber a quina hora s’arriba a la feina quan s’està atrapat en un embús, cosa que pot pro-
vocar angoixa i estrès i, a causa d’això, augmentar el risc de patir un accident de trànsit. 
A més, davant d’aquesta poca certesa de saber el temps que es necessitarà per arribar 
a la feina, les persones treballadores surten abans de casa, cosa que va en detriment 
de les hores de descans. Per aquests motius conduir encara resulta més perillós i s’in-
crementen les probabilitats de tenir un accident de trànsit. Per evitar l’accidentalitat, 
adquireix més importància l’opció de desplaçar-se a la feina amb ferrocarril, ja que és el 
mode de transport més segur de tots.

Així mateix, tal com hem esmentat en un cas d’estudi anterior, des del gener del 2019, 
el municipi de Sant Cugat del Vallès, tot i pertànyer a la segona corona tarifària, s’ha in-
clòs a la mateixa zona tarifària metropolitana que Barcelona, amb la qual cosa els títols 
de transport integrats multiviatges costen la meitat de preu que valien abans, perquè 
no es considera que hi hagi canvi de zona. Aquesta és una mesura d’organització i de 
gestió de la política tarifària del transport públic que n’ha beneficiat l’ús.

Mapa de corones i zones tarifàries del sistema integrat de transport públic de Barcelona
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Per tots aquests motius, al voltant d’un 15 % de les persones treballadores de l’empresa 
en són usuàries. Entre les rutes d’autobús i el ferrocarril podríem estar parlant que al 
voltant d’un 30 % de les persones treballadores es desplacen a la feina amb transport 
col•lectiu, que, com ja hem dit, és la millor manera de prevenir i, en conseqüència, evitar 
els accidents in itinere de trànsit. 

Tot i així, també s’ha de dir que els trens que provenen de Barcelona tenen bastant sa-
turada la seva capacitat de dur passatge en hora punta. I això ha anat a més a partir del 
perllongament d’aquest corredor ferroviari amb tres noves estacions a la ciutat de Sa-
badell, la qual cosa perjudica la comoditat i la confortabilitat dels passatgers d’aquesta 
línia.

Precisament per fer front a aquesta situació, FGC a partir del desembre d’enguany aug-
mentarà la freqüència de pas i la capacitat per donar resposta al creixement de la de-
manda. La configuració del nou servei serà possible gràcies a la compra de 15 noves 
unitats de tren, cosa que ha permès plantejar un nou servei per aprofitar al màxim 
la infraestructura de la línia i garantir, alhora, l’estabilitat i la robustesa del servei. En 
hora punta passarà un tren cada 5 minuts per la línia de Sabadell. Aquesta freqüència 
suposa un increment de l’oferta de trens respecte de la situació actual: es passa de 6 
a 12 trens per hora i sentit a Sabadell, en l’hora punta. Així doncs, aquest increment de 
l’oferta permetrà que circulin el doble de trens per comunicar Barcelona amb Sabadell 
quan més demanda hi ha16.

Sens dubte, el fet que una estació de ferrocarril d’altes prestacions es localitzi en una 
zona de gran concentració d’activitat productiva és un recurs molt favorable per la cap-
tació de la mobilitat generada per anar a la feina i hauria de ser un model a seguir en 
la política de planificació i gestió de les infraestructures i els serveis ferroviaris. És a dir, 
seria convenient pensar la xarxa ferroviària amb la lògica que han de ser una veritable 
alternativa a l’ús massiu de l’automòbil per a la mobilitat laboral als polígons industrials, 
parcs empresarials… programant serveis útils per a aquests desplaçaments, construint 
noves estacions o implantant autobusos llançadora que uneixin estacions ja existents 
amb aquestes àrees on poden arribar a treballar milers de persones a les quals general-
ment manquen serveis de transport públic.

16 Comunicat de premsa. Ferrocarrils millora l’oferta de la Línia Barcelona-Vallès a partir del 9 de desembre.

https://www.fgc.cat/wp-content/uploads/2022/11/20221121_NP_nou_itinerari.pdf
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3.4. Grifols

Descripció de l’empresa:

 Nom: Grifols

 Localització: centres de treball al polígon Llevant i al polígon Autopista, ambdós a 
Parets del Vallès

 Sector d’activitat: farmacèutica

 Nombre de persones treballadores: 2.800 persones treballadores + 1.150 persones 
treballadores externes

Polígon Llevant de Parets del Vallès a l’eix de la C-17
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Polígon Autopista de Parets del Vallès entre la C-17 i l’AP-7 i l’estació de rodalies  
de Parets del Vallès

El Pla de desplaçament d’empresa

Els centres de treball de Parets del Vallès de Grifols compten amb un pla de desplaça-
ments d’empresa. L’ATM de Barcelona ha aprovat el pla de desplaçaments d’empresa, 
després d’emetre un informe favorable l’any 202017.

En el procés d’elaboració del pla de desplaçaments d’empresa, per conèixer els hàbits 
de mobilitat i la valoració dels desplaçaments a la feina es va passar un qüestionari 
al personal de l’empresa el 2018. Segons les dades extretes del pla de desplaçaments 
d’empresa per caracteritzar els desplaçaments a la feina, el 44 % del personal té el seu 
lloc de residència a la mateixa comarca del Vallès Oriental, el 24 % al Barcelonès, el 19 % 
al Vallès Occidental, el 5 % al Maresme i el 3 % al Baix Llobregat; sumen entre tots el 95 
% de procedències.

Si anem més concretament per municipis, els desplaçaments a la feina s’originen en un 
18 % a Barcelona, un 11 % a Mollet del Vallès, un 9 % a Parets del Vallès, un 4 % a Grano-

17 Pàgina web dels plans de desplaçaments d’empresa de l’ATM de Barcelona.

https://www.atm.cat/mobilitat/mobilitat-laboral/pde
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llers, un 4 % a Sabadell i un 3 % a Terrassa. Per tant, en un radi relativament proper, gai-
rebé s’hi aglutinen el 24 % de les persones treballadores, ja que procedeixen del mateix 
Parets i de municipis limítrofs.

Si ens fixem en el temps mitjà de desplaçament entre el domicili i el centre de treball, 
aquest és de 48 minuts, i la distància mitjana, de 39,4 quilòmetres. Tot i així un 42 % de 
les persones treballadores triguen menys de 30 minuts per desplaçar-se. En tot cas es 
tracta d’un temps i una distància elevades si es fa conduint un vehicle i, en conseqüèn-
cia, l’exposició al risc de patir un accident de trànsit també ho és. 

En relació amb els beneficis fiscals, l’Ajuntament de Parets del Vallès ofereix una boni-
ficació en l’impost d’activitats econòmiques, tal com permet la Llei reguladora de les 
hisendes locals, a les organitzacions que estableixin un pla de transport per als seus 
treballadors afectes a les activitats desenvolupades al municipi, sempre que l’ajunta-
ment consideri que el pla esmentat, i la seva efectiva implantació, redueix de manera 
significativa el consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o que afavoreix 
la fluïdesa del trànsit al municipi.

Els autobusos d’empresa

Grifols compta amb servei d’autobusos propis que uneixen els centres de treball del 
polígon Llevant i els del polígon Autopista amb Barcelona i altres municipis del Vallès 
Oriental.

Tenen 4 rutes per als dies laborables de dilluns a divendres que ofereixen diferents 
horaris adaptats al diversos horaris de la plantilla. En concret, hi ha 3 serveis per a les 
persones treballadores que fan el torn central d’oficines i personal tècnic, amb entrada 
a la feina a les 8 h del matí i sortida a les 17 h, tret dels divendres, en què la sortida és 
a les 15 h. Per a les persones treballadores que fan els torns de 8 hores de producció i 
manteniment, amb entrades i sortides a les 6 h, les 14 h i les 22 h, disposen de 2 serveis. 
Totes combinades també presten servei als torns de 12 hores de matí i nit amb entrada 
i sortida a les 6 h i a les 18 h. Finalment, també disposen d’una cinquena ruta per al per-
sonal de torns de 8 hores i de 12 hores que treballa els caps de setmana i festius. 

Pel que fa a la repartició per horaris de la plantilla, al voltant del 50 % de les persones 
treballadores realitza el torn central; el 25 %, els torns de 8 hores, i el 25 % restant, el de 
12 hores. Així doncs, els diversos serveis d’autobús d’empresa responen a aquesta pro-
porció de la plantilla que fa els diferents horaris.

Si ens centrem en els itineraris, n’hi ha 2 que transcorren íntegrament pel Vallès Orien-
tal servint els municipis de les Franqueses del Vallès, Granollers, Mollet del Vallès i Pa-
rets del Vallès. Els altres 3 itineraris uneixen les plantes de Grifols amb Barcelona, tot i 
que dos  també fan parades a Mollet i a Parets. El servei és totalment gratuït per a les 
persones usuàries.



PREVENCIÓ EFECTIVA DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT IN ITINERE AMB  
EL FOMENT DEL TRANSPORT COL·LECTIU I L’ACCIÓ SINDICAL

42

Ruta d’autobús d’empresa entre Mollet del Vallès i els centres de treball  
de Parets del Vallès i viceversa

Algunes de les rutes tenen parades a tocar d’estacions de rodalies, la qual cosa bene-
ficia la intermodalitat entre el ferrocarril i l’autobús. En concret, la ruta de Granollers té 
una parada propera a l’estació de les Franqueses - Granollers Nord de la línia R2 Nord 
(Aeroport - Maçanet/Massanes) i tant la ruta provinent de Mollet i una de Barcelona que 
circulen de dilluns a divendres com la que ho fa els caps de setmana i els festius tenen 
parada al costat de l’estació de rodalies de Parets del Vallès de la línia R3 (l’Hospitalet de 
Llobregat - Vic- Puigcerdà).

S’ha de tenir en compte que quan es va fer el pla de desplaçaments d’empresa hi havia 
un restricció en l’ús dels autobusos d’empresa que consistia que certs grups professio-
nals i les persones treballadores a partir de 2 anys d’antiguitat no tenien dret a utilitzar 
els autobusos d’empresa, tot i que en general hi havia certa permissivitat per acce-
dir-hi. Malgrat això, aquesta és una barrera difícilment justificable i ho és menys quan 
el transport col•lectiu d’empresa, tal com hem anat recalcant, és una eina preventiva 
dels accidents laborals de trànsit in itinere. Això, evidentment, afecta tota la plantilla 
independentment de l’antiguitat i la categoria professional.

El transport públic

A un centenar de metres d’una de les plantes principals del grup empresarial al polígon 
Llevant i a uns 400 metres d’unes altres dues plantes, hi té parada l’autobús interurbà 
de la línia 370. Aquesta línia circular uneix el polígon amb l’estació de rodalies de l’R3 de 
Parets del Vallès i amb l’estació de rodalies de Montmeló de les línies R2 (Castelldefels - 
Granollers Centre), R2 Nord i R8 (Martorell - Granollers Centre). 

Tanmateix, és poc útil per desplaçar-se a la feina, ja que només té 4 expedicions de 
matí. El servei comença a l’estació de Parets del Vallès a les 6.10 h i l’última sortida de 
matí és a les 8.35 h, amb un freqüència baixíssima, d’entre 45 i 50 minuts. A la tarda té 
3 expedicions: la primera, a les 13.20 h, i  la darrera, a les 14.50 h amb una freqüència de 
45 minuts. A més, el temps de recorregut entre l’estació ferroviària de Parets és de 35 
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minuts i de 25 minuts des de la de Montmeló, quan un servei directe podria realitzar-se 
amb uns 10 minuts des de cadascuna de les dues estacions de rodalies al centre de 
treball més allunyat del polígon Llevant. D’acord amb tot això, es fa evident que no és 
un servei de transport públic adequat a les necessitats de les persones treballadores.

Línia d’autobús interurbà 370 amb parades als polígons Autopista i Llevant

En el cas del polígon Autopista, aquest autobús només seria vàlid per proximitat a una 
de les plantes que hi té Grifols, ja que la parada és a poc menys de 300 metres. Si bé 
l’oferta de serveis, tal com hem dit, és mínima en aquest cas, el temps de recorregut 
des de l’estació de Parets és molt millor, perquè és només de 3 minuts. En canvi, des de 
l’estació de Montmeló el temps de desplaçament s’allarga fins als 40 minuts.

Parada d’autobús de les línies 370 i 375 al polígon Llevant
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L’altra opció per als centres de treball del polígon Llevant amb parades coincidents 
amb la línia 370 és la línia 375 d’autobús interurbà, que també és una línia circular que 
surt de l’estació de rodalies de Montmeló i, després, igualment, s’atura a l’estació de 
Parets del Vallès. En aquest cas, hi ha fins a 14 expedicions, però tan sols 4 al matí, 9 a la 
tarda i 1 a la nit, amb una cobertura horària més extensa de 6 h a 21.20 h. Les freqüències 
continuen sent ínfimes (d’entre 45 i 55 minuts). El temps de recorregut des de l’estació 
de Montmeló és d’un quart d’hora, i des de Parets, de menys de 5 minuts. Malgrat tenir 
una millor oferta horària, no és útil per a les persones que fan horaris per torns.

En tot cas, aquest servei de transport públic és una demostració que hi ha baixa oferta 
i que és poc ajustada a les necessitats reals de les persones treballadores, atès que es 
presta un servei que està infradotat. El que caldria fer és just el contrari: ampliar-lo, amb 
una oferta molt més atractiva, amb més cobertura horària, més freqüències i millors 
itineraris (més directes des de les estacions de tren). Fent-ho així s’atraurien més per-
sones usuàries. 

Una altra qüestió no menor per potenciar la intermodalitat és la coordinació horària 
entre els trens i els autobusos per reduir al màxim els temps d’espera entre un mode i 
un altre, amb l’objectiu d’escurçar tant com es pugui el temps transcorregut des de la 
porta del domicili al centre de treball i a l’inversa.

Característiques dels desplaçaments a la feina

Si observem, en el pla de desplaçaments d’empresa, la distribució modal dels desplaça-
ments a la feina veiem com l’ús del vehicle privat és majoritari, amb un 88 %; en canvi, 
l’ús del transport col•lectiu tan sols és d’un 9 %. 

Tanmateix, cal matisar aquestes xifres. En efecte, s’ha de tenir en compte que quan es 
va fer el pla de desplaçaments d’empresa una de les plantes del polígon Autopista, on 
treballen unes 650 persones, gairebé un 20 % de la plantilla, no disposava ni de servei 
de transport d’empresa ni de transport públic. Ara tots els centres de treball sí que dis-
posen d’autobús d’empresa i, per tant, seria convenient tornar a comptar el seu ús.

En canvi, als centres de treball del polígon Llevant, l’ús del transport col•lectiu és entre 
el 10,5 % i el 13 %; principalment es desplacen amb autobús d’empresa i, de manera se-
cundària, amb transport públic.

Així mateix, és pertinent dir que hi ha rutes, com la que ve de Barcelona i abasta l’horari 
principal central, que van plenes i que, per tant, no tenen capacitat de creixement si no 
se n’augmenta l’oferta.
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Distribució modal dels desplaçaments a la feina segons el pla de desplaçaments 
d’empresa el 2018

Una dada interessant que ens ha de fer reflexionar és que les dones utilitzen un 47 % 
més que els homes el transport col•lectiu o es desplacen amb modes no motoritzats. Així 
doncs, millorar el transport col•lectiu, també és una qüestió de gènere. Això també té a 
veure amb el fet que les dones diuen tenir menys vehicle privat propi que els homes.

El pla de desplaçaments d’empresa fa un exercici per pronosticar un escenari final un 
cop s’hagin implantat les mesures previstes en el pla de desplaçaments d’empresa, en 
el qual l’ús del transport col•lectiu més que es doblaria, en comparació amb l’any 2018 
i arribaria a una quota del 20 %. Si bé en un escenari intermedi, el 2024 la previsió és 
arribar al 12 % (d’entrada, 4 punts per sobre de la situació de partida).

Escenari objectiu de la distribució modal dels desplaçaments a la feina
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Quan es pregunta a les persones treballadores la possibilitat de passar del vehicle pri-
vat al transport públic, les mesures més demanades per fer-ho possible són la millora 
de les combinacions horàries en un 54 % de casos, eliminar qualsevol tipus de transbor-
dament en un 39 % i acostar les parades en un 32 %.

D’altra banda, és interessant constatar que al polígon Llevant el mode de transport 
motoritzat més ben valorat pel personal que l’utilitza és l’autobús d’empresa. Podem 
inferir, doncs, que si el servei és adequat a les necessitats reals de la plantilla aquest 
esdevé una opció molt ben valorada i ens indica clarament que és per aquest camí per 
on s’ha d’anar.

Comentaris de les persones treballadores sobre el transport col•lectiu

En el pla de desplaçaments d’empresa trobem un apartat on es recullen una sèrie de 
comentaris sobre els aspectes que consideren més rellevants les mateixes persones 
treballadores pel que fa al transport col•lectiu i algunes de les propostes que realitzen. 
Concretament, destaca el següent:

 Flexibilitat horària:  gran part del personal comenta la necessitat de posar fi als ho-
raris tan rígids que tenen i que no els permeten aprofitar les combinacions exis-
tents de transport públic.

 Combinacions: es manifesta la necessitat d’habilitar nous serveis d’empresa direc-
tes des de Sabadell, Barcelona, Granollers, Terrassa i Mataró. Es considera que els 
autobusos públics urbans i interurbans haurien de cobrir les poblacions properes, i 
el transport col•lectiu d’empresa, els municipis esmentats.

 Autobús llançadora: es demana habilitar un nou servei llançadora d’empresa des de 
les estacions de tren de Parets del Vallès i de Montmeló fins als centres de treball. 
També es proposa la possibilitat d’enllaçar la línia d’autobús exprés e7, que uneix 
Barcelona amb la vall del Tenes, que té una parada a Parets del Vallès amb els polí-
gons on es localitzen els centres de treball. La parada de l’e7 més propera és dins el 
nucli urbà de Parets del Vallès a un quilòmetre i escaig d’una de les principals plan-
tes del polígon Llevant.

 Freqüències i horaris: s’insta a millorar la combinació d’horaris i la freqüència dels 
autobusos. S’afegeix que els autobusos 370 i 375, per incompatibilitat d’horaris, re-
sulten inservibles.

 Bonificació del transport públic: es proposa que l’empresa bonifiqui o apliqui algun 
tipus d’ajuda per utilitzar el transport públic.

 Proximitat de les parades: es demana que les parades dels autobusos públics siguin 
més a prop dels centres de treball.



47

 Autocars d’empresa: es reclama que els serveis de transport col•lectiu d’empresa 
siguin per a tothom, eliminant les restriccions per antiguitat i per tipus de lloc de 
treball i afegir els centres de treball del polígon Autopista que no tenen servei a les 
rutes d’autobusos. Actualment, tots els centres de treball d’aquest polígon tenen 
servei d’autobús d’empresa. Es demana que s’habiliti una aplicació per fer reserves 
al bus d’empresa. Així mateix, es diu una cosa preocupant: gran part del personal 
desconeix l’existència dels busos d’empresa i, per tant, cal informar-ne millor.

Tot plegat, demostra l’interès, les mancances, les necessitats i les accions que s’haurien 
d’endegar per donar una empenta al transport col•lectiu, públic i d’empresa perquè 
tingui més presència en els desplaçaments a la feina.

A més, podem afegir que, en aquest apartat de comentaris de les persones treballado-
res, l’aspecte més esmentat respecte dels desplaçament amb vehicle privat és la preo-
cupació per la falta de places d’aparcament i les conseqüències que això comporta: fer 
voltes per buscar aparcament, arribar tard, etc. Tot això redunda en el que hem anat 
dient de l’angoixa que pot generar l’ús del vehicle privat en aquestes circumstàncies i 
que pot influir en l’accidentalitat en els desplaçaments a la feina.

Finalment, en el pla d’acció del pla de desplaçaments d’empresa s’inclouen una sèrie 
de propostes d’actuació en relació amb el transport col•lectiu que bàsicament fan re-
ferència al que exposen les persones treballadores en els comentaris que acabem de 
reproduir. En tot cas, destaca que s’insta que dins el marc d’una taula de mobilitat que 
es proposa crear, participada per l’empresa i la representació sindical, es faci un estudi 
sobre l’oferta actual de transport d’empresa i la demanda potencial per construir un 
servei adaptat a les necessitats d’un grup més nombrós de persones i captar, així, el 
major nombre possible de desplaçaments que ara es fan amb vehicle privat.

D’altra banda, en el pla de desplaçaments d’empresa es proposa eliminar les restric-
cions d’ús i donar més difusió dels serveis perquè la informació arribi a tota la plantilla. 
En concret, les propostes són:

 Ampliar i promocionar el servei actual d’autobús d’empresa a tots els usuaris i usuàries.

 Realitzar un auditoria del servei d’autobús d’empresa.

Val a dir que, mitjançant la negociació col•lectiva, la representació sindical va aconse-
guir arribar a un acord amb l’empresa sobre beneficis socials el 2020, en el qual consta 
que s’eliminen les restriccions en l’ús de l’autobús d’empresa per a certs grups profes-
sionals i en funció de l’antiguitat. En l’acord també es diu que dins de la Comissió de 
Mobilitat s’estudiaran les rutes d’autocar actuals i que es podran plantejar alternatives 
en funció de les necessitats que existeixin. Això demostra de nou la necessitat i l’opor-
tunitat que representa la intervenció sindical en l’àmbit de la mobilitat a la feina per 
avançar en l’objectiu de passar d’un model en el qual el vehicle privat s’imposa a un 
altre en què el transport col•lectiu tingui un paper protagonista, com proposem. Així 
mateix, cal establir un espai estable de diàleg i concertació, com és una comissió de 
mobilitat en la qual participi la representació sindical.
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Portada de la informació del servei d’autobús d’empresa

Així mateix, darrerament s’ha millorat la difusió del servei a través de la intranet de 
l’empresa perquè la informació de l’oferta completa de rutes arribi a totes les perso-
nes treballadores. Tot i així, s’hauria de fer un esforç més gran i fer-ne difusió activa 
periòdica, també per sensibilitzar i conscienciar dels avantatges ambientals i socials 
que té aquest servei, incloent-hi la seva destacada funció per reduir els accidents de 
trànsit in itinere.
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4. Propostes per prevenir els accidents 
de trànsit in itinere i per fomentar el 
transport col·lectiu
La primera qüestió imprescindible és que les organitzacions públiques o privades 
assumeixin la seva responsabilitat en matèria de prevenció d’accidents de trànsit in 
itinere en relació amb els seus centres de treball, ja que tenen la responsabilitat  d’ac-
tuar per prevenir-los. Per fer efectiva aquesta premissa s’han de preveure, d’entrada, 
com a accidents laborals, que és el que són. En conseqüència, seguint els principis de 
l’acció preventiva per evitar l’accidentalitat, els accidents s’han d’evitar i combatre en 
el seu origen. Així mateix, afegim que s’han d’adoptar mesures que anteposin la pro-
tecció col•lectiva per davant de la individual. És en aquest context que s’erigeix com 
a resposta efectiva el foment dels modes col•lectius de mobilitat, com el transport 
d’empresa o públic.

Si tenim identificats els vehicles amb més grau d’accidentalitat segons el seu ús per 
desplaçar-se a la feina, l’automòbil i la motocicleta, i, al mateix temps, quins són els que, 
en proporció, estan menys involucrats en accidents, la conclusió és evident: s’ha de pro-
duir un transvasament dels desplaçaments dels primers cap als segons. Aquesta és la 
fórmula per reduir l’ús del vehicle privat motoritzat i per promoure el transport col•lec-
tiu. És justament el que majoritàriament no s’està fent, ja que encara preval un model 
de mobilitat a la feina en què es promou l’ús del vehicle privat motoritzat i, en això, les 
empreses hi tenen part de responsabilitat.

Si bé les coses estan canviant als centres urbans i quan els desplaçaments a la feina 
es produeixen, sobretot, en el seu interior, quan es tracta de viatges cap a centres 
de treball localitzats a les perifèries urbanes en zones especialitzades, en concentrar 
l’activitat productiva (principalment, polígons d’activitat econòmica), no sembla que 
hàgim avançat gaire. I, és precisament, en aquest tipus de desplaçaments quan es fa 
més necessari oferir alternatives útils per fer front a la gran dependència que es té del 
vehicle privat.  

Per exemplificar aquesta situació, hem triat, en l’estudi de casos, centres de treball que 
reuneixen aquestes característiques de localització i on, per tant, les condicions són 
més propicies per utilitzar el vehicle privat. Al mateix temps, s’han pres mesures per 
facilitar a les persones treballadores alternatives a l’ús massiu del vehicle privat. 

Malgrat que en aquestes empreses no s’ha aconseguit revertir completament la situa-
ció, ja que encara preval el model de mobilitat més insegur, basat en el vehicle privat, 
s’estan fent passos en la bona direcció i els avenços són constatables. Per això mateix 
hem volgut fer-ho valer, a fi de mostrar que es pot actuar d’una altra manera per reduir 
l’accidentalitat, més enllà de la formació en seguretat viària i aprendre com es pot fer. 
Amb la finalitat última que aquestes experiències puguin servir d’exemple per a la res-
ta d’empreses i administracions públiques per dur a terme iniciatives que fomentin el 
transport col•lectiu.
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A partir de l’anàlisi dels quatre casos d’empreses seleccionades, tot seguit passem a ex-
posar com impulsar i potenciar el transport col•lectiu per als desplaçaments a la feina a 
fi de prevenir de manera efectiva els accidents de trànsit in itinere.

4.1. L’acció sindical i la negociació col·lectiva

Com hem pogut comprovar, l’acció sindical i la negociació col•lectiva per part de la 
representació sindical en els casos de les empreses que hem explicat ha estat determi-
nant. Ha estat la tasca sindical la que ha promogut que hi hagi autobusos d’empresa, 
ha proposat millores quan ha estat necessari i n’ha promogut l’ús. En definitiva, la re-
presentació sindical ha negociat amb l’empresa i ha arribat a acords destinats a conso-
lidar i estendre els serveis. 

Això ens confirma com n’és de necessària la implicació sindical i, així mateix, que és un 
requisit plasmar en el conveni col•lectiu els acords o els pactes amb l’empresa, la ma-
teixa existència de l’autobús d’empresa, les característiques del servei, les condicions 
d’ús, la creació d’un espai de participació per fer-ne el seguiment, proposar-ne millores 
i acordar-les, així com altres aspectes que es consideri pertinent que quedin per escrit. 
Així doncs, es posa de manifest que la millor garantia per a la continuïtat dels serveis 
d’autobús d’empresa i per fer modificacions amb l’objectiu d’incrementar-ne l’ús és 
amb la intervenció en aquest àmbit.

D’altra banda, les mesures dutes a terme per incentivar l’ús del transport públic entre 
les persones treballadores parteixen de la representació sindical i, de la mateixa mane-
ra, acordar-ho amb l’empresa forma part intrínseca de la negociació col•lectiva. 

Tot plegat, no es pot dissociar de les mesures preventives que cal emprendre en salut 
laboral, en les quals es fonamenta i pren part la representació sindical, ja que és un 
agent actiu en la definició i en la posada en pràctica d’aquestes mesures, com veiem en 
la prevenció de l’accidentalitat laboral viària, amb l’aposta decidida per una mobilitat 
més segura. En altres paraules, per evitar els accidents de trànsit in itinere, que, com 
hem vist al principi de l’estudi, estan disparats, cal actuar duent a terme accions per 
tirar endavant serveis d’autobusos d’empresa i fomentar el transport públic. Per fer-ho 
possible la representació sindical a les empreses s’hi ha d’involucrar a fi que les mesu-
res resultin efectives i donin resultats.

4.2. Els plans de desplaçaments d’empresa

Com hem pogut veure, dues de les empreses disposen d’un pla de desplaçament d’em-
presa. Ambdues hi estan obligades, segons el Pla d’actuació per a la millora de la qua-
litat de l’aire a les zones de protecció atmosfèrica, en superar el llindar de les 500 per-
sones treballadores que és l’establert com a criteri per fer-ho. Tot i així, les altres dues 
empreses que no disposen de planificació en mobilitat, tenint en compte el Pla director 
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de mobilitat metropolitana de Barcelona 2020-202518 en què es proposa que es redac-
tin plans de desplaçaments d’empresa a les empreses que es trobin a municipis de dins 
l’àmbit establert pel Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire i que tinguin 
més de 200 persones treballadores, també haurien de desplegar un pla de mobilitat, 
atès que compleixen tots dos requisits. Això darrer és vàlid per a un gran nombre d’em-
preses o administracions públiques que es troben en la mateixa situació i que haurien 
de fer un pla de desplaçaments d’empresa.

Més enllà de la normativa, tenir planificada la mobilitat facilita la posada en funciona-
ment de mesures com les que proposem i, sobretot, serveix per conèixer, mitjançant 
l’anàlisi precís quines són les necessitats i les mancances en mobilitat d’un centre de 
treball per actuar amb l’objectiu d’augmentar la quota modal dels modes més soste-
nibles i segurs. A més, és un instrument de planificació que permet posar-se objectius 
concrets, ordenar i classificar les prioritats d’actuació dins d’un termini de temps deter-
minat. Al mateix temps, un cop executades les propostes del pla, en preveu l’avaluació, 
cosa que permet veure’n l’eficàcia.

El pla de desplaçaments d’empresa tant en el seu procés d’elaboració com en la seva 
execució i permanent revisió, segons els resultat obtinguts, demana, per ser efectiu, 
la participació activa de les persones treballadores directament o a través dels seus 
representats sindicals. Per tant, concloem que és convenient elaborar un pla de des-
plaçaments d’empresa per reeixir en la tasca d’avançar en la mobilitat més segura per 
prevenir els accidents de trànsit in itinere.

4.3. L’autobús d’empresa

Els autobusos d’empresa —o autobusos laborals, com també se’ls coneix— són serveis 
de transport col•lectiu discrecionals reiteratius, pensats i concebuts exclusivament per 
satisfer les necessitats de mobilitat per desplaçar-se a la feina. Aquesta funció tan espe-
cífica els posiciona com una opció molt avantatjosa com a alternativa a l’ús del vehicle 
privat motoritzat. Per aquest motiu, a continuació exposarem alguns dels passos que 
cal seguir per al seu desenvolupament al si de les empreses o centres de treball de les 
administracions públiques i que hem après de les experiències de l’estudi de casos.

Constituir una comissió de mobilitat. La comissió ha de ser l’òrgan estable de referèn-
cia per a l’impuls i el seguiment dels autobusos d’empresa. Hi ha de participar la direc-
ció de l’empresa i la representació sindical. És en aquest marc de participació on s’han 
de prendre les decisions conjuntes sobre allò que concerneixi l’autobús d’empresa. La 
constitució de la comissió ha de ser la plasmació explícita del compromís de l’organit-
zació a promoure l’autobús d’empresa.

Planificar els serveis d’autobús d’empresa. En un inici, la comissió té la funció de dur 
tot el procés d’estudi de les necessitats de les persones treballadores per implantar 

18 El Pla Director de Mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025.

https://www.atm.cat/mobilitat/pla-director-d-infraestructures/documents-del-pdm/el-pdm-2020-2025
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els serveis d’autobusos d’empresa i confeccionar les rutes. Per això, s’ha de tenir en 
compte la plantilla en la seva globalitat, sense exclusions, incloent-hi els treballadors i 
treballadores externs que desenvolupin habitualment la seva feina a les instal•lacions 
de l’empresa. 

A l’hora de planificar el servei, el principal és tenir en compte els llocs de residència 
de les persones treballadores, els dies de treball setmanals, els horaris d’inici i de fina-
lització de la jornada, i les possibles diferències horàries entre l’estiu i la resta de l’any. 
Tot plegat, agrupat per nombre de persones, per poder, així, establir els horaris, els 
itineraris i les parades, així com per dimensionar l’oferta. En relació amb tot això, s’ha 
d’estar atent als canvis que es poden produir en el temps i adaptar l’oferta als canvis 
de la demanda. 

D’altra banda, es pot optar per compartir els autobusos entre diverses empreses. 
Així, s’amplia la demanda potencial i més persones treballadores es poden beneficiar 
d’aquest servei, la qual cosa pot facilitar la incorporació d’empreses petites i mitjanes 
que per si soles no tenen tanta capacitat per implantar i gestionar serveis propis. Al 
mateix temps, el fet de compartir serveis d’autobusos entre diverses empreses pot fer 
aflorar noves necessitats no satisfetes i comportar l’increment de serveis.

Seguiment del servei i millora contínua. Un cop implantat el servei la principal funció 
de la comissió és fer-ne el seguiment avaluant els resultats i fent propostes de millora. 
Fer un seguiment del nombre de persones usuàries i la valoració que fan dels serveis 
mitjançant enquestes periòdiques i entrevistes. Aquesta informació ha de servir per mi-
llorar el servei, com ara ampliar-ne la capacitat i fer possibles modificacions d’itineraris 
i parades. 

Així mateix, de manera periòdica, s’haurien de consultar les persones no usuàries del 
servei per conèixer els motius pels quals no l’utilitzen i valorar, en conseqüència, les 
possibilitats de dur a terme modificacions per facilitar que s’hi incorporin. 

Per complementar el coneixement de l’opinió de les persones treballadores, pot ser útil 
obrir un canal de comunicació per rebre i tractar les queixes i els suggeriments.

Divulgar els serveis d’autobús d’empresa. S’ha d’informar tota la plantilla de la po-
sada en funcionament del transport col•lectiu, així com de l’oferta de serveis existent 
(itineraris, parades i horaris). En cas que tingui parades intermodals amb serveis de 
transport públic, també s’ha informar sobre aquests serveis. 

S’ha de fer promoció permanent del servei a totes les persones treballadores i, especial-
ment, a les noves incorporacions. 

Al mateix temps, cal divulgar els avantatges ambientals, socials i econòmics d’aquests 
serveis, sobretot en tant que mesura efectiva per prevenir els accidents de trànsit in iti-
nere.  Això es pot realitzar utilitzant els canals interns d’informació i comunicació, com 
la intranet, així com col•locant cartells als plafons d’anuncis, editant i repartint fullets, o 
mitjançant actes puntuals de divulgació amb trobades amb les persones treballadores. 
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En tot cas, és necessari idear i planificar una estratègia de promoció amb l’objectiu de 
donar a conèixer el servei i fomentar-ne l’ús.

El paper de les administracions públiques. D’entrada, les administracions públiques, 
igual que les empreses privades, poden oferir serveis propis d’autobús per a les persones 
treballadores dels seus centres de treball. Fins i tot en els grans equipaments públics, 
com aeroports, ports, hospitals, universitats, etc., on conviuen diverses empreses, pot im-
plantar un servei d’autobús laboral ofert per l’òrgan gestor de l’equipament i que doni 
servei a totes les persones treballadores independentment de l’empresa que siguin.

D’altra banda, l’Administració pública pot incentivar aquests serveis d’autobusos d’em-
presa mitjançant els instruments fiscals que té a l’abast, com en el cas dels ajunta-
ments, amb les bonificacions en l’IAE a les empreses que en disposen, tal com hem vist 
en l’estudi de casos. L’Administració autonòmica també podria implantar algun tipus 
d’ajudes directes per a la posada en marxa d’aquests serveis a través d’uns fons desti-
nats a promoure la mobilitat sostenible i segura a la feina.

Una altra actuació encomanada a les administracions públiques exigiria assessorar 
tècnicament les empreses en el procés d’implantar i gestionar serveis d’autobús, per 
exemple, a través de les autoritats territorials de la mobilitat (ATM de les àrees de Barce-
lona, el Camp de Tarragona, Girona i Lleida) repartides pel territori català o directament 
mitjançant els serveis de mobilitat de la Generalitat als territoris sense ATM. Així mateix, 
els ajuntaments a través dels serveis tècnics de mobilitat, haurien d’oferir aquest asses-
sorament. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta tasca l’ha de fer l’oficina de 
mobilitat laboral impulsada entre altres agents per CCOO, que té com a finalitat acom-
panyar les empreses perquè fomentin la mobilitat sostenible i segura a la feina. 

Finalment, les administracions públiques haurien de fer una tasca de divulgació dels 
beneficis dels serveis de transport col•lectiu, tant d’empresa com del transport públic, 
per exemple, en el marc d’una campanya institucional per prevenir els accidents de 
trànsit in itinere. Això tindria una doble finalitat: d’una banda, animar les persones tre-
balladores que disposen de serveis d’aquest tipus a utilitzar-los i, de l’altra, que les em-
preses prenguin consciència de la rellevància que té el transport col•lectiu com a me-
sura efectiva per prevenir els accidents de trànsit in itinere i que actuïn amb accions 
concretes per promoure’l entre les persones treballadores de les seves empreses.

4.4. El transport públic per desplaçar-se a la feina

En l’estudi de casos hem vist diverses situacions en relació amb l’oferta de transport 
públic. D’entrada, es redueix a dues realitats que són o bé l’absència de transport públic 
a les immediacions dels centres de treball o, al contrari, la presència de transport públic 
proper als centres de treball. En cas de disposar de transport públic en la proximitat del 
centre de treball, aquest pot resultar adequat per a les necessitats laborals o ineficient 
per donar resposta als desplaçaments a la feina i, en conseqüència, la quota d’ús aca-
ba sent molt divergent. En aquest sentit, les administracions públiques responsables 
d’oferir els serveis de transport públic hi tenen molta responsabilitat i, per descomptat, 
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molt a fer perquè el transport públic esdevingui realment una alternativa útil al vehicle 
privat per anar a la feina i tornar-ne.

La utilitat del transport públic per als desplaçaments a la feina té a veure amb diversos 
factors: d’entrada, evidentment, amb el fet de si serveix per desplaçar-se des del lloc 
d’origen de les persones treballadores o no, és a dir, si l’itinerari uneix el lloc de residèn-
cia amb el centre de treball; d’altra banda, també depèn de si els horaris coincideixen 
amb els horaris d’entrada a la feina i els horaris de sortida, tant pel que fa a l’inici i al 
final del servei del transport públic com als horaris de pas per les parades.

De la mateixa manera, la freqüència en condiciona l’ús, ja que un temps massa elevat 
entre el pas d’un vehicle i el següent ofereix menys opcions d’utilitzar-lo i en desincen-
tiva l’ús. I, al contrari una freqüència de pas alta amplia les possibilitats d’agafar-lo i 
redueix el temps d’espera a les parades, la qual cosa en facilita l’ús.

A tot això, cal afegir-hi la importància del temps de desplaçament del transport pú-
blic en comparació amb el vehicle privat, ja que una diferència excessiva en contra del 
transport públic va en detriment d’aquest. Així doncs, la llargada de l’itinerari i la velo-
citat comercial són elements clau. Al seu torn, el compliment dels horaris, és a dir, la 
regularitat, també és un element cabdal per donar confiança a les persones usuàries. 
Quan es tracta de transport públic viari, una actuació en la gestió del trànsit, com la 
priorització semafòrica, o una d’infraestructural, com la implantació d’un carril bus, po-
den millorar les seves prestacions, tant en el temps de desplaçament com en la regu-
laritat del servei.

Quan es tracta de serveis intermodals en què es combinen dos serveis de transport 
públic o més (per exemple, el tren i l’autobús), com succeeix en una de les experiències 
que hem conegut, perquè resultin atractius per a les persones usuàries, han de complir, 
almenys tres paràmetres. Per començar, que estiguin integrats tarifàriament i no es 
penalitzi l’usuari o usuària pagant dos cops o més. Que hi hagi coordinació horària i es 
redueixin al màxim els temps d’espera entre un servei i l’altre. Hi ha d’haver una proxi-
mitat física entre una parada o una estació i l’altra on es produeixi l’intercanvi. I, final-
ment, s’ha de disposar d’informació homogènia dels serveis, a més de clara, completa, 
actualitzada i fàcil d’interpretar. Si tot plegat es compleix, el transport públic funciona 
com una autèntica xarxa integrada i augmenta tant la quantitat com la qualitat del ser-
vei i, amb això, la seva capacitat de captar persones usuàries.

En un altre ordre de coses, la política tarifària també incideix en l’ús del transport públic. 
Per això, totes aquelles mesures d’abaratiment i que premien l’ús reiteratiu en els des-
plaçaments a la feina que es puguin aplicar treuen a la llum, encara més, les diferències 
en els costos de la mobilitat entre l’ús i la tinença d’un vehicle privat i l’ús més econòmic 
del transport públic. Per descomptat, aquesta mesura, que ja s’aplica en altres països 
del nostre entorn, pot esdevenir un bon incentiu.



55

4.5. El foment del transport públic per part de les empreses

Les empreses poden aplicar mesures per promoure l’ús del transport públic entre les 
persones treballadores, com hem recalcat en diverses ocasions en aquestes pàgines, 
aplicant diferents mesures que esmentarem tot seguit.

L’empresa ha de ser proactiva en la conscienciació i la sensibilització sobre els avantat-
ges del transport públic difonent entre la seva plantilla els beneficis ambientals i socials 
que aporta el fet d’emprar-lo, incloent-hi la seva funció com a mesura per prevenir els 
accidents de trànsit in itinere.

Mitjançant el seus canals de comunicació interns, l’empresa pot informar sobre els ser-
veis de transport públic que poden utilitzar les persones treballadores per desplaçar-se 
al centre de treball, informant-los de l’oferta completa que hi pugui haver, quant al lloc 
on es localitzen les parades o estacions i tot allò referent a les línies que hi tenen parada.

Una altra manera de fer-ho pot ser oferir o bonificar els títols de transport a les perso-
nes treballadores per incentivar-ne, així, l’ús. Per això, hi ha la possibilitat d’estalviar-se 
l’IRPF associat a les despeses en la compra dels títols de transport segons la normativa 
vigent19. L’empresa, però, pot anar més enllà i fer-se càrrec de la totalitat de l’import dels 
títols de transport utilitzats per les persones treballadores.

La flexibilitat horària per entrar a la feina i per sortir-ne pot donar a les persones usuàries 
la possibilitat d’adaptar-se millor als horaris del transport públic. Una altra opció per 
potenciar l’ús del transport públic que hem vist en una de les empreses estudiades és 
implantar busos llançadora que uneixin directament, sense parades intermèdies, un 
intercanviador, com pot ser una estació ferroviària amb el centre de treball. D’aquesta 
manera, aquest servei de bus llançadora esdevindria una prolongació del transport pú-
blic per fer-lo arribar fins a les portes del lloc de treball. De la mateixa manera, aquest 
darrer tram de capil•laritat es podria fer amb bicicletes de l’empresa que es posarien 
a disposició de les persones treballadores tenint una base en l’estació ferroviària. En 
ambdós casos els diferents modes de mobilitat es beneficien mútuament i permeten 
ampliar-ne l’ús.

Finalment, l’empresa pot parlar amb les administracions públiques i els operadors de 
transport per demanar millores en l’oferta de transport públic perquè s’adapti millor a 
les necessitats de les persones treballadores i sigui més còmode utilitzar-lo. Això pot 
anar des d’acostar al centre de treball una parada d’autobús i millorar-ne l’equipament 
—per exemple, posant-hi una marquesina— fins a sol•licitar una millora d’horaris.

19 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.
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5. Consideracions finals
Tal com hem constatat a l’inici d’aquest document, no estem fent les coses suficient-
ment bé per prevenir els accidents de trànsit in itinere i les dades així ho testimonien. 
Més aviat, ho estem fent prou malament perquè aquests accidents no parin de créixer, 
tal com està succeint. 

El nostre supòsit principal és que allò que no estem fent bé és promoure eficaçment els 
modes més segurs de mobilitat per desplaçar-se a la feina, que pertanyen al transport 
col•lectiu. Si ho féssim, es reduirien els accidents laborals de trànsit. És a dir, sabem el 
què hem de fer per prevenir els accidents de trànsit in itinere i amb aquest estudi hem 
pretès explicar com ho hem de fer a partir de les experiències que hem exemplificat.

Per tant, ara el que toca és actuar sense més dilacions i enfocar els nostres esforços a 
bastir una xarxa potent de transport col•lectiu que combini els autobusos d’empresa i 
el transport públic, i que recorri tot el país a fi de permetre els desplaçaments a la feina. 
Així doncs, la nostra obligació com a empreses, com a administracions públiques i com 
a sindicat és treballar conjuntament de manera decidida per evitar, una vegada per 
totes, que es produeixin accidents de trànsit in itinere.
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