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PIMEC demana al Govern de la Generalitat que 

activi un pla de mobilitat temporal per incentivar 
l’ús del vehicle privat  

 
La patronal reclama la necessitat de reforçar els serveis de transport públic per 
tal de minimitzar les possibilitats de contagi durant els desplaçaments en benefici 
de l’activitat empresarial i econòmica, i de la societat en general 
 
Barcelona, 28 d’octubre de 2020. PIMEC ha demanat al Govern de la Generalitat que 
activi un pla de mobilitat temporal per incentivar l’ús del vehicle privat i reforçar el servei 
de transport públic amb l’objectiu de minimitzar les concentracions de persones en el 
transport públic i evitar la transmissió comunitària. Aquesta mesura seria de caràcter 
estrictament temporal i excepcional, tenint en compte l’evolució de la pandèmia i l’alt 
risc de contagi, especialment en el transport públic.   
 
La patronal recorda que els contagis no s’estan produint majoritàriament en l’entorn 
laboral, ja que s’han pres les mesures preventives necessàries per part d’empreses i 
persones treballadores. En aquest sentit, PIMEC demana reduir la mobilitat o minimitzar 
la concentració de persones amb mesures com el treball a distància o la flexibilitat 
horària.  
 
Això no obstant, recorda que cal tenir en compte que no totes les empreses poden fer 
teletreball i per això és necessari pensar en altres mesures que disminueixin el risc de 
contagi, com ara l’ús del vehicle privat. En aquest sentit, la patronal proposa que durant 
almenys 15 dies es condoni l’abonament dels peatges i es faciliti l’estacionament 
en zones blaves i verdes per a aquelles persones que han d’anar a treballar de 
manera presencial. Així mateix, demana a l’administració que pugui arribar a un acord 
amb els pàrquings privats per facilitar l’estacionament a un preu reduït i facilitar 
l’ús del servei de taxi a persones de risc, bonificant part del rebut de la carrera.  
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