
                                                                 

Qüestionari de mobilitat als 

1. Informació personal 
1.1. Any de naixement  _______ 

1.2. Sexe  �Home  �Dona

1.3. Municipi de residència  _____________________________________________

1.4. Codi postal  __________ 

2. Condicions laborals 

2.1. Dies a la setmana que accedeix al centre de tr eball

�Dilluns   �Dimarts   �Dimecres

2.2. Tipus de jornada laboral i horaris

01. Per torns. Sempre faig el mateix

02. Per torns. Rotatiu  

03. Horari intensiu   

04. Horari partit  

   

3. Desplaçaments al lloc de feina

3.1.Quin és el principal mode de transport 

únicament el mode amb el que recorre major distància

� 01. A peu 

� 02. Bicicleta privada 

� 03. Bicicleta pública 

� 04. Bicicleta pròpia del centre de 

� 05. Motocicleta / Ciclomotor

� 06. Bus urbà 

� 07. Bus interurbà 

� 08. Transport col·lectiu de l'empresa

� 09. RENFE 

� 10. FGC 

� 11. Tramvia 

� 12. Metro 

� 13. Taxi 

� 14. Cotxe, sol o només amb altres membres de la família

� 15. Cotxe compartit com a conductor amb ____ persona/es més

� 16. Cotxe compartit com a passatger amb ____ persona/es més

� 17. Cotxe compartit alternativament com a conductor i passatger amb ____ persona/es més

� 18. Altre mode: _________________________

3.2.Si combina dos o més modes de transport, indiqu i quins 

______ + ______ + _____ + _____ 

3.3. Quan triga normalment en fer aquest desplaçament

3.4. Coneix l’oferta de transport públic per accedir al lloc de treball

3.5. Quants diners destina mensualment al transport en tre casa i la feina, aproximadament?

 

 

 

 

                                                                 

de mobilitat als treballadors/es – VERSIÓ COMPLETA

Dona 

_____________________________________________ 

2.1. Dies a la setmana que accedeix al centre de tr eball  

Dimecres   �Dijous   �Divendres   �Dissabte   �Diumenge

laboral i horaris  

01. Per torns. Sempre faig el mateix  Entrada ___________ Sortida ___________ 

Torn 1: Entrada ___________ Sortida ___________ 

Torn 2: Entrada ___________ Sortida ___________ 

Torn 3: Entrada ___________ Sortida ___________ 

Entrada ___________ Sortida ___________ 

Entrada matí  ___________ Sortida matí  ___________ 

Entrada tarda ___________ Sortida tarda ___________ 

3. Desplaçaments al lloc de feina  

3.1.Quin és el principal mode de transport per fer el desplaçament de casa al seu lloc de fein a

recorre major distància) 

04. Bicicleta pròpia del centre de treball 

05. Motocicleta / Ciclomotor 

08. Transport col·lectiu de l'empresa 

14. Cotxe, sol o només amb altres membres de la família 

15. Cotxe compartit com a conductor amb ____ persona/es més 

16. Cotxe compartit com a passatger amb ____ persona/es més 

17. Cotxe compartit alternativament com a conductor i passatger amb ____ persona/es més

18. Altre mode: __________________________________________________ 

3.2.Si combina dos o més modes de transport, indiqu i quins (utilitzi la numeració anterior) 

Quan triga normalment en fer aquest desplaçament ? (només anada, de porta a porta) __________ 

Coneix l’oferta de transport públic per accedir al lloc de treball ?  �Si  �No 

. Quants diners destina mensualment al transport en tre casa i la feina, aproximadament?

 

VERSIÓ COMPLETA 

Diumenge 

per fer el desplaçament de casa al seu lloc de fein a? (marqui 

17. Cotxe compartit alternativament com a conductor i passatger amb ____ persona/es més 

__________ minuts 

. Quants diners destina mensualment al transport en tre casa i la feina, aproximadament?  __________ € 



                                                                 
4. Desplaçaments per motius professionals durant la  jornada labor

4.1. Amb quina freqüència ha de sortir del centre de tre ball per a realitzar la seva feina

� 01. Mai 

� 02. Menys d'1 dia a la setmana

� 03. D'1 a 2 dies a la setmana

� 04. De 3 a 4 dies a la setmana

� 05. Cada dia 

4.2. Quin mode de transport utilitza en aquests desplaça ments per motius professionals?

� 01. A peu 

� 02. Bicicleta privada 

� 03. Bicicleta pública 

� 04. Bicicleta pròpia del centre de treball

� 05. Motocicleta / Ciclomotor

� 06. Bus urbà 

� 07. Bus interurbà 

� 08. Transport col·lectiu de l'empresa

� 09. RENFE 

� 10. FGC 

� 11. Tramvia 

� 12. Metro 

� 13. Taxi 

� 14. Cotxe/furgoneta/camió de l'empresa

� 15. Cotxe/furgoneta/camió del treballador

� 16. Altre mode: __________________________________________________

4.3. Quina és la distància mitjana aproximada d’aquests desplaçaments?

 __________ km 

5. Usuaris de cotxe o motocicleta/ciclomotor 

(omplir únicament si el seu mode de transport principal és el cotxe, el cotxe compartit o la mot

5.1. Quin és el combustible del seu vehicle?

� 01. Gasoil 

� 02. Gasolina 

� 03. Híbrid 

� 04. Elèctric 

� 05. Altres: ___________________________

5.2. Quin és l’any de matriculació del seu vehicle?

5.3. On aparca normalment? 

� 01. En un aparcament del centre de treball

� 02. En un carrer / zona d'aparcament de pagament fora del centre de treball

� 03. En un carrer / zona d'aparcament gratuïta fora del centre de treball

� 04. En una estació de tren

� 05. Altres: ___________________________

5.4. Utilitza el cotxe per anar a dinar a fora i tornar al centre de treball

� 01. Sí, vaig al domicili 

� 02. Sí, vaig a restaurants de la zona

� 03. No 

5.5. Estaria disposat a que les seves dades formessin pa rt d’
treballadors del centre de treball?  

� 01. No   � 02. Sí

 

                                                                 
4. Desplaçaments per motius professionals durant la  jornada labor al 

Amb quina freqüència ha de sortir del centre de tre ball per a realitzar la seva feina ?  

02. Menys d'1 dia a la setmana 

03. D'1 a 2 dies a la setmana 

04. De 3 a 4 dies a la setmana 

Quin mode de transport utilitza en aquests desplaça ments per motius professionals?  

04. Bicicleta pròpia del centre de treball 

05. Motocicleta / Ciclomotor 

08. Transport col·lectiu de l'empresa 

Cotxe/furgoneta/camió de l'empresa 

Cotxe/furgoneta/camió del treballador 

. Altre mode: __________________________________________________ 

Quina és la distància mitjana aproximada d’aquests desplaçaments?  (només anada, de porta a porta

. Usuaris de cotxe o motocicleta/ciclomotor  

si el seu mode de transport principal és el cotxe, el cotxe compartit o la mot

Quin és el combustible del seu vehicle?  

05. Altres: ___________________________ 

Quin és l’any de matriculació del seu vehicle? ___________________________ 

01. En un aparcament del centre de treball 

zona d'aparcament de pagament fora del centre de treball 

zona d'aparcament gratuïta fora del centre de treball 

04. En una estació de tren 

05. Altres: ___________________________ 

Utilitza el cotxe per anar a dinar a fora i tornar al centre de treball ? 

02. Sí, vaig a restaurants de la zona 

Estaria disposat a que les seves dades formessin pa rt d’ un banc de dades per compartir cotxe amb altres 
 

02. Sí 

 

només anada, de porta a porta) 

si el seu mode de transport principal és el cotxe, el cotxe compartit o la motocicleta) 

un banc de dades per compartir cotxe amb altres 



                                                                 

5.6. Estaria disposat a utilitzar la BICICLETA per anar a la feina? 

� 01. No 

� 02. Sí, incondicionalment

� 03. Sí, sota les següents condicions 

         � 01. Si hi haguessin carrils bicis millors i més segurs per anar a la feina

         � 02. Si hi hagués una ruta més directa

         � 03. Si hi hagués un aparcament de bicicletes segur a disposició

         � 04. Si hi haguessin vestidors i dutxes a disposició a la feina

         � 05. Si la bicicleta la proporcionés l’empresa

         � 06. Si s’oferís un reembossament o un incentiu econòmic per anar amb bicicleta a la feina

         � 07. Si hagués de pagar per aparc

         � 08. Si l’empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de desplaçament durant

la jornada laboral

� 09. Si trobés solucions alternatives per a les activitats que rea

feina: portar els nens a escola, comprar, etc. 

          � 10. Altres condicions 

5.7. Estaria disposat a utilitzar el TRANSPORT PÚBLIC pe r anar a la feina? 

� 01. No 

� 02. Sí, incondicionalment

� 03. Sí, sota les següents condicions 

         � 01. Si em donen informació sobre les diferents possibilitats ofer

         � 02. Si els costos els cobreix l’empresa

         � 03. Si el temps de desplaçament és com a màx. 1,5 vegades el temps que tardo amb 

cotxe/motocicleta 

         � 04. Si els horaris d’arribada i sortida coincidissin (millor) amb els meus 

         � 05. Si tingués més garantia de trobar un seient

         � 06. Si les parades del transport públic o el bus de l’empresa fossin més properes a la feina 

         � 07. Si les parades del transport públic o el bus de l’empresa fo

         � 08. Si el bus, tren, tram, metro fos més fiable (no arribés amb retard)

         � 09. Si les parades/estacions, i l’accés a peu, estiguessin en millors condicions (il·luminació, 

seguretat...) 

         � 10. Si hagués de pagar per aparcar el cotxe o la motocicleta a l’entorn del centre de treball 

         � 11. Si l’empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de desplaçament durant 

la jornada laboral 

         � 12. Si trobés solucions alterna

feina: portar els nens a escola, comprar, etc.  

         � 13. Si es disposés de facilitats per persones amb mobilitat reduïda 

         � 14. Altres condicions 

5.8. Estaria disposat a COMPARTIR COTXE per anar a la fe ina, si actualment no ho fa?

� 01. No 

� 02. Sí, incondicionalment

� 03. Sí, sota les següents condicions 

         � 01. Si l’empresa em troba els companys per compartir el cotxe

         � 02. Si s’oferís un incentiu econòmic, o el pàrking tingués descompte per cotxes compartits

         � 03. Si l’empresa garantís horaris laborals més fixes

         � 04. Si obtingués una plaça de pàrking reservada quan compartís cotxe

         � 05. Si l’empresa em garantís el desplaçament de tornada a casa en cas d’emergència

         � 06. Si hagués de pagar per aparcar el cotxe o la motocicleta

         � 07. Si els companys de fei

         � 08. Si l’empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de desplaçament durant 

la jornada laboral

         � 09. Si trobés solucions alternatives per les activitats que realitzo en el desplaça

feina: portar els nens a escola, comprar, etc. 

         � 10. Altres condicions 

                                                                 

Estaria disposat a utilitzar la BICICLETA per anar a la feina?  

Sí, incondicionalment 

Sí, sota les següents condicions (Pot marcar més d’una resposta) 

01. Si hi haguessin carrils bicis millors i més segurs per anar a la feina 

02. Si hi hagués una ruta més directa 

03. Si hi hagués un aparcament de bicicletes segur a disposició 

i haguessin vestidors i dutxes a disposició a la feina 

05. Si la bicicleta la proporcionés l’empresa 

06. Si s’oferís un reembossament o un incentiu econòmic per anar amb bicicleta a la feina

07. Si hagués de pagar per aparcar el cotxe o la motocicleta a l’entorn del centre de treball

08. Si l’empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de desplaçament durant

la jornada laboral 

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

feina: portar els nens a escola, comprar, etc.  

Altres condicions _____________________________________________________________

Estaria disposat a utilitzar el TRANSPORT PÚBLIC pe r anar a la feina?  

Sí, incondicionalment 

03. Sí, sota les següents condicions (Pot marcar més d’una resposta) 

01. Si em donen informació sobre les diferents possibilitats ofertades  

02. Si els costos els cobreix l’empresa 

03. Si el temps de desplaçament és com a màx. 1,5 vegades el temps que tardo amb 

cotxe/motocicleta  

04. Si els horaris d’arribada i sortida coincidissin (millor) amb els meus horaris laborals

05. Si tingués més garantia de trobar un seient 

06. Si les parades del transport públic o el bus de l’empresa fossin més properes a la feina 

07. Si les parades del transport públic o el bus de l’empresa fossin més properes a casa meva

08. Si el bus, tren, tram, metro fos més fiable (no arribés amb retard) 

09. Si les parades/estacions, i l’accés a peu, estiguessin en millors condicions (il·luminació, 

ués de pagar per aparcar el cotxe o la motocicleta a l’entorn del centre de treball 

11. Si l’empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de desplaçament durant 

la jornada laboral  

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

feina: portar els nens a escola, comprar, etc.   

13. Si es disposés de facilitats per persones amb mobilitat reduïda  

Altres condicions ____________________________________________________________

Estaria disposat a COMPARTIR COTXE per anar a la fe ina, si actualment no ho fa?  

Sí, incondicionalment 

03. Sí, sota les següents condicions (Pot marcar més d’una resposta) 

01. Si l’empresa em troba els companys per compartir el cotxe 

02. Si s’oferís un incentiu econòmic, o el pàrking tingués descompte per cotxes compartits

03. Si l’empresa garantís horaris laborals més fixes 

una plaça de pàrking reservada quan compartís cotxe 

05. Si l’empresa em garantís el desplaçament de tornada a casa en cas d’emergència

06. Si hagués de pagar per aparcar el cotxe o la motocicleta 

07. Si els companys de feina visquessin a prop de casa meva 

08. Si l’empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de desplaçament durant 

la jornada laboral 

09. Si trobés solucions alternatives per les activitats que realitzo en el desplaça

feina: portar els nens a escola, comprar, etc.  

Altres condicions ____________________________________________________________

 

06. Si s’oferís un reembossament o un incentiu econòmic per anar amb bicicleta a la feina 

ar el cotxe o la motocicleta a l’entorn del centre de treball 

08. Si l’empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de desplaçament durant 

litzo en el desplaçament de casa a la   

___________________________________________________ 

03. Si el temps de desplaçament és com a màx. 1,5 vegades el temps que tardo amb  

horaris laborals 

06. Si les parades del transport públic o el bus de l’empresa fossin més properes a la feina  

ssin més properes a casa meva 

09. Si les parades/estacions, i l’accés a peu, estiguessin en millors condicions (il·luminació,  

ués de pagar per aparcar el cotxe o la motocicleta a l’entorn del centre de treball  

11. Si l’empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de desplaçament durant  

tives per a les activitats que realitzo en el desplaçament de casa a la  

__________________________________________________ 

02. Si s’oferís un incentiu econòmic, o el pàrking tingués descompte per cotxes compartits 

05. Si l’empresa em garantís el desplaçament de tornada a casa en cas d’emergència 

08. Si l’empresa em proporcionés el mode de transport per les necessitats de desplaçament durant  

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

__________________________________________________ 



                                                                 
6. Usuaris del transport públic 

(omplir únicament si el seu mode de transport principal és el 

6.1. Si ja utilitza el transport públic com a mode princ ipal, quins suggeriments té per millorar el servei?  

marcar més d’una resposta)  

� 01. Cap, estic satisfet 

� 02. Els costos haurien de ser principalment

� 03. El temps del desplaçament hauria de ser més breu

� 04. M’agradaria fer menys transbordaments o que aquests fossin més curts

� 05. Els horaris d’arribada i sortida s’haurien d’ajustar més amb els meus horaris laborals

� 06. M’agradaria tenir garantia de trobar un seient

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

� 08. La parada del transport públic hauria de ser més propera a casa meva

� 09. Els horaris haurien de ser més fiables (sense retards)

� 10. La parada / estació, i la ruta per arribar

accessibilitat, seguretat, etc.) 

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

� 12. M’agradaria trobar 

comprar, etc. amb desplaçament de casa a la feina

� 13. Altres condicions: _________________________________________________________________

6.2. Quin títol de viatge fa servir h abitualment

� 01. Bitllet senzill  

� 02. T–10  

� 03. T–Mes  

� 04. T–50/30 

� 05. Targeta Rosa 

� 06. Passis gratuïts 

� 07. Altres: ___________________________________

7. Ciclistes i vianants  

(omplir únicament si el seu mode de transport principal és 

7.1. Si ja utilitza la bicicleta o va a peu com a mode d e transport principal, quines suggerències té per m illorar 

el recorregut? (Pot marcar més d’una resposta)

� 01. Cap, estic satisfet 

� 02. Carrils bici i rutes a peu millors i més 

� 03. Rutes més directes 

� 04. Aparcament cobert per bicicletes

� 05. Aparcament de bicicletes segur (antirobatori) a disposició

� 06. Vestidors i dutxes a disposició a la feina

� 07. Bicicleta proporcionada per l’empresa

� 08. Reembossament o ince

� 09. Solucions alternatives de manera que pugui combinar portar els nens a escola, comprar, etc. Amb el 

desplaçament de casa a la feina

� 10. Altres condicions: ______________________________________

8. Suggeriments i propostes

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Moltes gràcies per la seva col·laboració

                                                                 
. Usuaris del transport públic  

si el seu mode de transport principal és el bus, transport col·lectiu d’empresa o tren

Si ja utilitza el transport públic com a mode princ ipal, quins suggeriments té per millorar el servei?  

Els costos haurien de ser principalment a càrrec de l’empresa 

El temps del desplaçament hauria de ser més breu 

M’agradaria fer menys transbordaments o que aquests fossin més curts 

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

radaria tenir garantia de trobar un seient 

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

La parada del transport públic hauria de ser més propera a casa meva 

Els horaris haurien de ser més fiables (sense retards) 

La parada / estació, i la ruta per arribar-hi a peu, hauria d’estar en millors condicions (il·luminació, 

accessibilitat, seguretat, etc.)  

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

12. M’agradaria trobar solucions alternatives de manera que pugui combinar portar els nens a escola, 

comprar, etc. amb desplaçament de casa a la feina 

Altres condicions: _________________________________________________________________

abitualment ? 

Altres: ___________________________________ 

si el seu mode de transport principal és la bicicleta o a peu) 

Si ja utilitza la bicicleta o va a peu com a mode d e transport principal, quines suggerències té per m illorar 

(Pot marcar més d’una resposta)  

Carrils bici i rutes a peu millors i més segures 

 

Aparcament cobert per bicicletes 

Aparcament de bicicletes segur (antirobatori) a disposició 

Vestidors i dutxes a disposició a la feina 

Bicicleta proporcionada per l’empresa 

Reembossament o incentiu econòmic per anar amb bicicleta o a peu a la feina 

Solucions alternatives de manera que pugui combinar portar els nens a escola, comprar, etc. Amb el 

desplaçament de casa a la feina 

Altres condicions: _________________________________________________________________

 

. Suggeriments i propostes  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 
Moltes gràcies per la seva col·laboració 

 

bus, transport col·lectiu d’empresa o tren) 

Si ja utilitza el transport públic com a mode princ ipal, quins suggeriments té per millorar el servei?  (Pot 

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

hi a peu, hauria d’estar en millors condicions (il·luminació, 

solucions alternatives de manera que pugui combinar portar els nens a escola, 

Altres condicions: _________________________________________________________________ 

Si ja utilitza la bicicleta o va a peu com a mode d e transport principal, quines suggerències té per m illorar 

Solucions alternatives de manera que pugui combinar portar els nens a escola, comprar, etc. Amb el 

___________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 


