Treball i mobilitat sostenible
Els sindicats europeus es comprometen

Una tercera part dels desplaçaments
urbans correspon als desplaçaments
per anar a la feina. Les condicions en
què s’efectuen aquests trajectes s’han
degradat enormement a causa de
diversos factors. Un d’aquests factors
deriva directament del model actual de
separació i de segregació de les zones
residencials, que fa augmentar la
necessitat de mobilitat i fomenta l’ús i
abús del cotxe en lloc dels transports
públics.
Aquest fenomen té un impacte negatiu
sobre les condicions de treball i de vida
dels treballadors, així com sobre els
desocupats
i
les
poblacions
desfavorides. Els costos es mesuren en
termes de pèrdua de temps, de cost
financer, d’accidents i d’estrès, de
dificultat de conciliar vida privada i vida
professional,
de
contaminació
i
d’escalfament climàtic.
El 2003 es van produir 442.016
accidents relacionats amb els trajectes
entre la feina i el domicili, d’entre els
quals 2.122 van ser mortals i la
immensa majoria en cotxe.
Una millor gestió dels desplaçaments
quotidians seria beneficiosa no només
per al medi ambient, ja que reduiria la
contaminació
atmosfèrica
i
les
emissions
de
gasos
d’efecte
d’hivernacle, sinó també per a la salut
dels treballadors i la qualitat de vida de
tots plegats, i per a les poblacions
desfavorides (treballadors a l’atur, gent
gran, famílies monoparentals, etc.). Així
mateix, l’empresa hi pot trobar un
benefici econòmic i es poden crear
llocs de treball en els modes de
transport alternatius o en noves
funcions (per exemple, gestor de
mobilitat i conseller de mobilitat).

A Europa les organitzacions sindicals i els
representants dels treballadors actuen en
concret per proposar solucions als problemes
de mobilitat. A les empreses, es negocien plans
de mobilitat d’empresa amb l’ocupador.
Alguns convenis col·lectius de treball,
establerts en l’àmbit de cada sector, inclouen un
capítol de mobilitat. Els sindicats reivindiquen
legislacions i inversions públiques que
afavoreixin una millor mobilitat per a tothom. En
definitiva, les xarxes sindicals permeten dur a
terme accions de sensibilització relatives a la
mobilitat.
Però encara queda molta feina a fer! Els
sindicats desitgen implicar-se en aquest nou
camp d’actuació que constitueix la mobilitat
sostenible, per tal que esdevingui una eina
de millora de les condicions de treball i de
vida i d’una equitat social més gran.
Per aquest motiu la CES s’associa a la
Setmana Europea de la Mobilitat, que se
celebra anualment el mes de setembre.
Ara bé, el tema dels desplaçaments domicili –
lloc de treball només és un aspecte del
problema. Cal anar més enllà i actuar sobre
nombrosos factors, com ara els efectes de la
flexibilitat dels horaris de treball, la localització
de les activitats i dels habitatges, els horaris
d’accés als serveis públics i privats, i el
repartiment de les tasques a la llar.
**************
Les propostes dels sindicats europeus per
als desplaçaments sostenibles domicili - lloc
de treball

•

Per a plans de mobilitat d’empreses
obligatoris, participatius i equitatius

Els sindicats fomenten l’elaboració de plans de
mobilitat d’empreses amb la condició que
ofereixin la possibilitat als representants dels
treballadors de ser consultats i de participar en
l’elaboració d’aquests plans. En efecte, és
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important que els problemes de
mobilitat
s’exposin
de
manera
democràtica i les solucions desitjades
de manera no menys democràtica. Els
plans de mobilitat no han de ser obra
exclusiva dels mobility manager,
experts en transports.
La participació dels representants dels
treballadors s’ha de preveure a les
legislacions nacionals que institueixen
els plans de desplaçament a les
empreses. A més, les legislacions
d’aquesta mena han de ser adoptades
pel conjunt de països de la Unió
Europea.

empresaris per, d’aquesta manera, promoure
desplaçaments quotidians sostenibles. Els
empresaris haurien de reemborsar als seus
treballadors el cost dels bitllets de transport
públic per anar a la feina i aquestes
contribucions haurien de quedar exemptes de
càrrecs socials i de l’impost sobre la renda. A
més a més, cal desenvolupar mitjans
innovadors en matèria d’incentiu financer a la
mobilitat sostenible dels assalariats, per
exemple el sistema de “xec mobilitat”, basat en
el model del “xec restaurant” que ja existeix a
diversos països de la Unió Europea.

Exemples d’iniciatives dels sindicats

•

Convenis
col·lectius
que
incloguin la mobilitat sostenible

Els convenis col·lectius de treball
negociats entre els empresaris i els
sindicats, tant a escala sectorial com a
escala nacional, són eines poderoses
per fomentar la mobilitat sostenible dels
treballadors. Aquest tipus de convenis
poden incloure disposicions relatives al
reemborsament de despeses de
transport per als desplaçaments
domicili–treball i professionals, el
teletreball i la mobilitat geogràfica dels
empleats.

•

Inversions
públiques
substancials en els transports
públics

Els sindicats sol·liciten un revifament de
les inversions públiques a favor dels
modes de transport alternatius al cotxe,
en concret els transports públics (tren,
metro, autobús, tramvia). En un
manifest conjunt amb les ONG
mediambientals i socials titulat Invertir
en un futur sostenible, la CES va
presentar propostes per a una iniciativa
europea a favor de la inversió
sostenible i, en particular, dels
transports sostenibles.

•

Finançaments innovadors del
cost dels transports sostenibles
per als empleats

Els sindicats consideren que és
necessari millorar el marc legal,
reglamentari i fiscal del reemborsament
dels costos de transport per part dels

Espanya: acció coordinada dels sindicats amb les
associacions d’empresaris i les autoritats
locals i nacionals per posar en marxa plans
de mobilitat de les empreses i de zones
d’activitat i fomentar les inversions en els
transports públics.
CCOO www.ccoo.cat/mobilitat (CCOO de
Catalunya) i www.ccoo.es/istas/index.html
UGT: http://www.ugt.es/medioambiente/
Bèlgica:
accions de formació i de sensibilització
centrades en la mobilitat sostenible;
negociació de convenis col·lectius sobre el
teletreball i el reemborsament de les
despeses de transport dels treballadors;
elaboració de plans de mobilitat d’empresa i
dels plans de mobilitat de zones d’activitat.
Lloc web comú de les organitzacions
sindicals sobre mobilitat:
www.mobilitesyndicale.be
FGTB
(http://cepag.all2all.org/pn/apps/pnupcase/index.php?
module=htmlpages&func=display&pid=11)
CSC
(http://www.csc-enligne.be/Actualite/Dossiers/Mobilite/CSC
i
mobilite.asp?pageid=tcm:22-47625-64)
Itàlia:

els sindicats CISL-UIL-CGIL realitzen
una campanya amb les ONG per posar en
marxa el “xec transport” seguint el model del
“xec restaurant”. Lloc de la campanya:
http://docs.cisl.it/news/0211A70F-000F6BFF
CISL
sobre
la
mobilitat:
http://www.ambiente.cisl.it/contenuti.asp?cat=28

Alemanya: el DGB i l’automòbil club dels sindicats
promouen les millors pràctiques en matèria
de
plans
de
mobilitat
d’empreses
http://www.clever-pendeln.de
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