
                                                                 

Qüestionari de 

1. Informació personal 
1.1. Any de naixement  _______ 

1.2. Sexe  �Home  �Dona

1.3. Municipi de residència  _____________________________________________

1.4. Codi postal  __________ 

2. Descripció general de la visita
2.1. Quin és el motiu principal de la visita?

� 01. Laboral 

� 02. Gestions personals 

� 03. Compres 

� 04. Visita cultural / Oci 

� 05. Altres: _________________________

2.2. Amb quin freqüència realitza la visita?

� 01. Diàriament o gairebé

� 02. Unes______ vegades al mes

� 03. Unes______ vegades a l’any

2.2. Quina és, habitualment, la durada aproximada d e la seva visita?  

3. Mode de transport del visitant
3.1.Quin és el principal mode de transport que ha utili tzat? 

distància) 

� 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, 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 

______ + ______ + _____ + _____ 

3.3. Quina és la distància total que ha recorregut per t rajecte? 

3.4. Coneix l’oferta de transport públic per accedir al centre?  

4. Usuaris ac tuals del cotxe o motocicleta/ciclomotor
4.1 On ha aparcat? 

� 01. En un aparcament del centre de treball

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

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

� 04. En una estació de tren

� 05. Altres: ___________________________

Moltes

                                                                 

Qüestionari de mobilitat als visitants 

Dona 

_____________________________________________ 

2. Descripció general de la visita  
2.1. Quin és el motiu principal de la visita?  

 

 

05. Altres: _________________________ 

realitza la visita?  

01. Diàriament o gairebé 

02. Unes______ vegades al mes 

03. Unes______ vegades a l’any 

2.2. Quina és, habitualment, la durada aproximada d e la seva visita?  __________ minuts 

3. Mode de transport del visitant  
Quin és el principal mode de transport que ha utili tzat? (marqui únicament el mode amb el que recorre major 

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 

6. 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: __________________________________________________ 

Si combina dos o més modes de transport, indiqui quins (utilitzi la numeració ant erior)  

Quina és la distància total que ha recorregut per t rajecte? __________ km 

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

tuals del cotxe o motocicleta/ciclomotor  

01. En un aparcament del centre de treball 

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

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

04. En una estació de tren 

05. Altres: ___________________________ 

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració 

 

(marqui únicament el mode amb el que recorre major 

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

 


