Qüestionari informació general de les empreses
1. Característiques de la Plantilla (informació detallada per treballador/a)
1.1. Nombre de treballadors
1.2. Torns de treball
1.3. Sexe
1.4. Edat
1.5. Municipi de residència
1.6. Codi postal
1.7. Adreça

2. Eines actuals de l’empresa per facilitar la mobilitat d’accés al lloc de treball
2.1. Existència d’incentius per fomentar compartir cotxe (descriure quins)
2.2. Existència d’incentius per fomentar utilitzar el transport públic (descriure quins)
01. Títols de transport per els treballadors
02. Flexibilitat horària per poder ajustar-se
ajustar
als horaris del transport
03. Altres
2.3. Existència d’incentius per fomentar l’ús del transport actiu (bicicleta / anar a peu) (descriure quins)
2.4. En cas de disposar de transport d’empresa
01. Empresa concessionària
02. Rutes
03. Parades
04. Personal que hi pot accedir
05. Usuaris per dia de la setmana
2.5. Disponibilitat d’aparcament a l’empresa
l’em
01. Dotació d’aparcament dins de les instal·lacions (vehicles / bicicletes)
02. Sistema d’assignació de places (en base a quins criteris)
03. Ocupació de l’aparcament
04. Disponibilitat de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

3. Mobilitat dels treballadors/es durant la jornada laboral
3.1. Nombre de quilòmetres anuals que els treballadors realitzen en vehicle propi
3.2. Ús del transport col·lectiu durant la jornada laboral
01. L’empresa paga el desplaçament a través de dietes
02. L’empresa ofereix bitllets combinats
03. Altres (especifiqueu-los)
3.3. Ús d’altres modes de transport

4. Accidentalitat (dades dels darrers 5 anys)
4.1. Nombre total d’accidents in itinere i in labore vinculats a la mobilitat d’accés al lloc de treball com durant la
jornada laboral
4.2. Nombre de dies de baixa motivats per accidents en l’accés al lloc de treball
4.3. Nombre de dies de baixa motivats per accidents en la mobilitat vinculada a la jornada
jornada laboral
4.4. Motiu dels accidents
4.5. Cost de l’accidentalitat
4.6. Recursos per minar l’accidentalitat
dentalitat (mesures preventives, formació...)
formació.

5. Formació
5.1. Actuacions de formació relacionades amb seguretat viària
5.2. Actuacions de formació relacionades amb conducció eficient
5.3.
.3. Actuacions de formació relacionades amb mobilitat sostenible

6. Altres Aspectes
6.1. Visites
01. Estadístiques d’accés per franges horàries
02. Estadístiques d’accés per dia de la setmana
03. Tipus de transport
04. Nombre de visites anuals
6.2. Flexibilitat horària
6.3. Signatura digital
6.4. Serveis a disposició del treballador/a
01. Menjador
02. Disponibilitat de dutxes
6.5. Sales de videoconferència o aparells portàtils
6.6. Bicicletes disponibles als treballadors
6.8. Serveis que serveixen per minorar la mobilitat al migdia
6.9. Altres serveis existents dins del centre de treball relacionats amb la mobilitat

7. Flota de vehicles d’empresa
7.1. Característiques de la flota (nombre de vehicles, tipus de combustible, edat, quilometratge actual, etc.)
7.2. Ús anual de la flota (en km i consum)
7.3. Sistema de repostatge
7.4. Sistema de manteniment
anteniment de la flota
7.5. Criteris actuals en la renovació de la flota

Moltes gràcies per la seva col·laboració

