PLA DE MILLORA DE LA MOBILITAT I ACCESSIBILITAT A POLÍGONS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
QÜESTIONARI 2. Treballadors.
Assumpte: Enquesta de mobilitat de treballadors i visitants de polígons industrials de Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet
de Llobregat.. En motiu de l’elaboració del pla de millora de la mobilitat a polígons de Cornellà de Llobregat i l’Hospitalet
de Llobregat, estem realitzant l’anàlisi de la mobilitat de treballadors i visitants d’aquestes zones; és a dir volem conèixer
els seus horaris, mitjans de transport que utilitzen, la vostra opinió sobre els mitjans de transport....D’aquesta manera les
propostes que realitzarem per millorar la situació actual s’adaptaran millor a les necessitats reals dels treballadors i
treballadores.
Ens agradaria comptar amb la vostra col·laboració en la realització d’aquesta enquesta.
Si
No

1. DADES GENERALS

Edat:______ Sexe:

Home

Dona

Nacionalitat:

Nacional

Estrangera. País__________

Lloc de residència: Codi Postal ___________________________Població:______________________
No

Empresa:____________________________ Categoria professional:_____________________Tens contracte fix?
Carnet de cotxe:

Si

No

Carnet de moto:

Si

No Tens vehicle propi?:

Si

Si

No

2. HORARI DE TREBALL
Canvies el teu horari habitualment (treballes per
torns, dies alterns...)?
No
Si

Horari actual:
Entrada matí:____________
Sortida matí: ____________
Entrada tarda:___________
Sortida tarda:____________

Disposes de flexibilitat horària?

No

Si

Canvies el teu horari a l’estiu?

No

Si

3. MITJÀ DE TRANSPORT PER ANAR A TREBALLAR
Si n’utilitzes més d’un marca’l s i digues els dies a la setmana que els fas servir
Perquè utilitzes aquest mitjà? (El que
Cada dia
Mitjà
3-4 dies
1-2 dies

utilitzes més sovint)

A peu

Preu
Problemes d’aparcament

Bicicleta

Horari de transport públic no adequat

Ciclomotor

No hi ha parades de transport públic
prop del meu lloc de treball

Motocicleta
Autobús

No hi ha parades de transport públic
prop de casa meva

Autocar
d’empresa

No disposo de vehicle particular
No tinc carnet de conduir

Tren-RENFE

És ràpid

Tren-FGC

És còmode

Cotxe sol

Aprofito viatges per altres activitats

Cotxe
acompanyat

El necessito per la feina
Altres:__________________________________

Cotxe com a
passatger

Si canvies el teu mitjà de transport, per
quin motiu ho fas?

Altres

Temps (pluja, fred...)
Dia de la setmana
Haig de fer viatges de treball

Distància de casa a la feina_______________quilòmetres

Altres

Temps que trigues_______________________ minuts
Coneixes les possibilitats que tens per arribar a la feina amb transport col·lectiu?

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat

Si

No
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No

Quan vas de casa a la feina, o de la feina a casa fas altres activitats?
De Casa a la Feina

Del Treball a Casa

Acompanyar fills

Recollir fills

Acompanyar
altres

Recollir altres

Gimnàs

Gimnàs

Compres

Compres

Altres

Altres

Si.

Realitzes desplaçaments per motius de feina?
Si. Digues la freqüència i el mitjà que utilitzes

No

Freqüència:
Mai

Esporàdicament

Sovint

Cada dia

Mitjà:
A peu

Bicicleta

Autobús

Ciclomotor/Moto

Tren

Sol amb el meu cotxe

Sol amb cotxe d’empresa

Compartint cotxe d’empresa

Compartint el meu cotxe

Altres:__________

4. PER A USUARIS DEL VEHICLE PRIVAT ( La resta passeu a l’apartat 5)
Tipus de vehicle:
Cilindrada:

Cotxe

Moto

Menys 1.500 cc

Tens plaça d’aparcament a casa:

Nombre d’ocupants:________ Combustible:

1.500-2.000 cc
Més 2.000 cc
Si, en el mateix edifici
Si, prop de casa pagant jo

A la feina on aparques?:

Aparcament de l’empresa
Si, per a ús propi
Disposes de vehicle d’empresa?:

Aparcament, pago jo
Si, el comparteixo

Al carrer
No

Benzina

Dièsel

No, aparco al carrer
Altres

Has patit algun accident anant o venint de la feina en el darrer any?
Vas agafar la baixa per culpa de l’accident?

No
Si
Si. Quants dies?_______________

No

No

Si no utilitzes el transport públic. Estaries disposat a utilitzar-lo?
Si, en cas que...

Conegués l’oferta

Temps de viatge no superior a _________ minuts més
que en cotxe.

Pogués seure

L’empresa em pagués una part

Parades prop de la feina
Parades prop de casa, no hagués de
caminar més de____________minuts.
L’empresa m’oferís altres possibilitats
pels meus desplaçaments de treball

Horaris d’entrada i sortida coincidents amb el
transport públic
Servei freqüent, no haver d’esperar més de_______
minuts
Pogués aprofitar el viatge per fer altres activitats

Els trams a peu fossin més nets,
més segurs, millor il·luminats....

Altres______________________________________________

Si no utilitzes la bicicleta. Estaries disposat a utilitzar-la?
Si, en cas que...

Si

Hi hagués carril bici
Aparcament de bicis segur

No

Si

L’empresa m’oferís un vehicle pels desplaçaments per
motius de feina

Em pogués dutxar o canviar-me

Altres_________________________________________________

L’empresa em donés la bicicleta
Si no comparteixes cotxe? Estaries disposat a compartir-lo.
Si, en cas que...

La meva empresa trobés amb qui
compartir cotxe
Em donessin una compensació
econòmica o facilitat per aparcar
L’empresa em donés un horari fix
L’empresa em donés una
alternativa de transport en cas
d’alguna incidència

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat

No

Si

L’empresa m’oferís altres possibilitats pels
meus desplaçaments de treball
Si vaig com acompanyant tingués assegurat el
servei.
Altres__________________________________________
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Si no utilitzes el transport col·lectiu d’empresa estaries disposat a utilitzar-lo?
Si, en cas que...

No

Si

 Parades prop de casa, no hagués
de caminar més de____________minuts.

 L’empresa em donés un mitjà de transport en cas
d’alguna incidència

 L’empresa m’oferís altres
possibilitats pels meus desplaçaments
de treball

 Pogués aprofitar el viatge per fer altres activitats,
recorreguts més flexibles.
 Altres________________________________________________

 Temps de viatge no molt més llarg
superior a________ minuts en cotxe

5. PER A USUARIS DEL TRANSPORT PÚBLIC, D’EMPRESA, BICICLETA O A PEU
Recomanacions que faries per millorar aquest mitjà.
Usuaris de Transport públic

Ciclistes i vianants

Cap, estic satisfet

Cap, estic satisfet

Més freqüència de pas

Millores als carrils bicis i voreres

Menys nombre de transbordaments

Rutes més directes

Temps de viatges més curts
Horaris adaptats a les entrades i sortides del
treball

Millora per l’aparcament de bicicletes ( més
segur, cobert....)
Pogués canviar-me o dutxar-me

Poder seure

Altres_______________________________________

Parades més a prop de la feina
Parades més a prop de casa
Millores per a persones de mobilitat reduïda
L’empresa pagués part dels bitllets
Les parades així com els recorreguts a peu
fossin més atractius (més nets, més segurs,
millor il·luminats...)
Altres_____________________________________
Usuaris de Transport d’empresa

Parades més a prop de casa, no hagués de
caminar més de________ minuts

Cap, estic satisfet
Recorreguts més flexibles per poder aprofitar
el viatge per fer altres activitats.

Que tota la plantilla es pugui beneficiar del
servei.
Millores per a persones de mobilitat reduïda

Temps de viatges més curts
Horaris adaptats a les entrades i sortides del
treball

Altres________________________________________

Pots afegir altres mesures o observacions que creguis oportunes per enriquir aquest pla i les seves propostes .
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Moltes gràcies per la teva col·laboració

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat

