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Som a la fi d’una era? 

Vehicle autònom, un gran 
desenvolupament 
tecnològic 
 
• Multiusuari (vs. VP) 
• Accés a població més 

variada (vs. VP) 
• Porta a porta 

(vs. TP) 
• Menys congestió? 
• Menys cost? 

 
Incrementarà l’ús del VP o 
del TP? 
Quan serà una realitat? 

 

Foto: AP 



el cotxe autònom és un taxi sense conductor! 

Foto: Google 



De què depèn l’elecció modal? 

Vehicle privat 
(VP) 

Transport públic 
(TP) 

Distància a l’aparcament 
a l’origen i a la destinació 

Distància a la parada  
a l’origen i a la destinació 

Temps de recorregut 
(variable per congestió?) 

Temps d’espera 1 

Temps de recorregut 1 

Temps de transferència 

Temps d’espera 2 

Temps de recorregut 2 

Tarifa (aparcament, peatge, 
combustible, manteniment...) 

Tarifa  

Comoditat 
Comoditat / possibilitat 

d’aprofitar el temps de viatge 

1 

2 



A la mobilitat hi ha més utilitarisme que militància 

Font: Google 

Excepte... 



Motiu d’ús del VP o el TP 

♀ ♂ 
Vehicle privat 

(VP) ♀ ♂ 
Transport públic col·lectiu 

(TP) 

26,4 26,4 És més còmode 18,4 17,7 És difícil aparcar 

22,8 22,2 Inadequada oferta de t.públic 18,2 20,5 És més còmode 

17,0 18,5 És més ràpid 12,6 14,8 És més barat 

9,1 2,7 Perquè em porten 9,8 5,8 No disposo de cotxe 

5,4 4,9 No tinc un altre remei 8,2 8,4 És més ràpid 

5,3 7,6 Tinc més llibertat 7,0 6,0 No tinc un altre remei 

4,8 6,3 És més barat 4,9 6,4 Consciència social / ambiental 

2,6 1,6 És fàcil aparcar 4,8 6,4 Tranquil·litat 

2,3 3,5 Preferència 13,1 15,3 Altres 

4,6 4,7 Altres    

 

Font: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 2015. 



Valors i avantatges del transport públic 



La sostenibilitat dels transports 

Factor ocupació 

Factor tecnològic 

Factor seguretat 

Factor cost / preu 



La sostenibilitat dels transports 



La sostenibilitat dels transports 

Foto: Google 



La sostenibilitat dels transports 

Fotos: Google 



La sostenibilitat dels transports 

El més gran consum 
energètic és l’urbanístic i 
territorial.  
 
Més necessitat de 
desplaçaments 
motoritzats, més 
ocupació de sòl, reducció 
d’embornals de CO2, 
edificacions menys 
eficients… 
 
 
Fotos: Google Imatges. 



La sostenibilitat dels transports 

Factor ocupació 

Factor tecnològic 

Factor seguretat 

Factor cost / preu 



La sostenibilitat dels transports 

Factor ocupació 

Factor tecnològic 

Factor seguretat 

Factor cost / preu 

https://www.youtube.com/watch?v=o14ImCAEynE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o14ImCAEynE


La sostenibilitat dels transports 

Factor ocupació 

Factor tecnològic 

Factor seguretat 

Factor cost / preu 



La sostenibilitat dels transports 

20% 

Factor ocupació 

Factor tecnològic 

Factor seguretat 

Factor cost / preu 



La sostenibilitat dels transports 

Factor ocupació 

Factor tecnològic 

Factor seguretat 

Factor cost / preu 



La sostenibilitat dels transports 

Si incloem el consum energètic en la 
construcció dels vehicles el transport 
públic surt encara més afavorit. 
 
Estimacions d’emissions de CO2 per 
viatger i quilòmetre per al transport 
urbà amb un 20% d’ocupació per al 
mix elèctric de 2011. 
 

Font: Plan Tren 2020 >> 
 
 

Factor ocupació 

Factor tecnològic 

Factor seguretat 

Factor cost / preu 



La sostenibilitat dels transports 

Factor ocupació 

Factor tecnològic 

Factor seguretat 

Factor cost / preu 



La sostenibilitat dels transports 

Factor ocupació 

Factor tecnològic 

Factor seguretat 

Factor cost / preu 

Accidents a BCN 2014 segons vehicle implicat 



Principi bàsic, avalat per la UITP 

Millora de l'oferta 

Polítiques d'espai públic 

Condicions econòmiques 



Som com ens movem? 

Una societat està molt ben representada per com tracta els seus carrers: 
Un espai dominat per la llei del més fort, tot i que no sigui el millor 

Un espai de convivència entre diferents mobilitats i usos 

Font: Google 



Parlem de la lliga (ES) 

Ús del transport públic urbà per habitant 
i any a ciutats espanyoles entre 200.000 i 
350.000 habitants l’any 2009. 
 
Mitjana: 68 
 
A Catalunya cap ciutat superava aquest 
llindar fora de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. 

TERRASSA 



Parlem de la lliga (ES) 

Font: PTP a partir de Observatorio de la 
Movilidad Metropolitana. Dades de 2014 
http://www.observatoriomovilidad.es/ 

Mitjana de viatges en transport públic 
per habitant:  
- Grans àrees metropolitanes: 113 
- Àrees mitjanes i petites: 58 



Parlem de la lliga (DE) 



Parlem de la lliga (DE) 



Sostenibilidad como 
explotación turística? 

Parlem de la lliga (DE) 



Parlem de la lliga (DE) 



Ya existen “barrios sin coches” 
 
•Origen: 2006, a partir de unas casernas militares abandonadas 
•Previsión: 5000 habitantes 
•Viviendas sin aparcamientos. Todas las plazas (400) se encuentran en 
el perímetro del barrio. Las paradas del tranvía son más accesibles que 
el aparcamiento. 
•50 aparcamientos limitados dentro del barrio para carga y descarga 
(20 minutos) 
•Prioridad al coche multiusuario (carsharing). 
•La calle principal es una zona de juegos y alberga una riera 
•Precio de venta de los pisos: 370 euros /m2 
•Calefacción central con biomassa y apoyo de de solar tèrmica 
•Energía fotovoltaica en los tejados.  
•No tienen subterráneos 
•Carril bici hasta el centro y tráfico pacificado 
•Tranvía con prioridad semafórica hasta el centro. Conectado con 
Cercanías  
• Bus de aportación 

 

85 vehicles / 1.000 habitants 

Parlem de la lliga (DE) 



Parlem de la lliga (FR) 

Font: Revue Géographique de l’Est. https://rge.revues.org/3508 

Situació tres anys abans i tres anys 
després de l’entrada en servei de 
tramvies o busos guiats* a França, 
normalment acompanyats de 
peatonalitzacions.  
 
S’inclouen a l’estudi Nantes, Grenoble, 
Rouen, Strasbourg, Montpellier, 
Orléans, Nancy*, Caen*, Bordeaux, 
Clermont Ferrand*, Mulhouse, 
Valenciennes, Le Mans i Nice. 

Ús del transport públic per habitant i any 



Parlem de la lliga (FR) 



Qui governa els carrers? 



Qui governa els carrers? 



Qui governa els carrers? 



Qui governa els carrers? 



Qui governa els carrers? 



Qui governa els carrers? 



Qui governa els carrers? 



Qui governa els carrers? 



Qui governa els carrers? 

40% 

Ús del transport públic 

en dos anys 

 

PMS 

Tramvia 

Reforma bus 

Tarificació cotxe 



Qui governa els carrers? 



Qui governa els carrers? 



Font: El Periódico de Catalunya 

El món viu una transició imparable 



Model de xarxes eficient i eficaç 

Xarxa primària 
 
• Pensada per als usuaris captius: població 

infantil, gent gran, gent amb problemes 
adquisitius. 

• Molt eficient: 1 línia per a tots els 
recorreguts, però poc eficaç per captar 
usuaris al vehicle privat.  

• Inconvenients: temps de viatge (sovint en 
un sol sentit, i freqüència de pas dolenta) 

• Finançament molt precari. Municipis 
petits amb escasses possibilitats. 



Model de xarxes eficient i eficaç 

Xarxa convencional 
• Ciutat de dimensió mitjana.  
• Està pensada per donar servei a volums 

més importants de demanda en hora 
punta. 

• S’especialitzen en l’accés al centre, però 
són poc eficients per cobrir altres 
demandes. 

• Algunes línies o trams comuns poden 
tenir bona freqüència.  

• Necessitats de finançament més elevades, 
possibles ajudes estatals o autonòmiques. 



Model de xarxes eficient i eficaç 

Xarxa evolucionada 
• Es planteja un model més equitatiu, no 

pensat únicament per accedir al centre. 
• S’introdueix un concepte habitual al 

metro: menys línies, alta freqüència i 
possibilitat de transbordar entre diversos 
serveis per poder cobrir amb eficàcia 
molts més trajectes. 

• Requereix mesures de prioritat per 
garantir la regularitat de pas. 

• Canvi de cultura d’ús, del porta a porta a 
totes les destinacions a l’abast amb alta 
freqüència. 



Model de xarxes eficient i eficaç 

140.000 – 250.000 €/any 
 

3-7 €/km 



7-20’ 5-8’ 

•  “Porta a porta” directe no sempre és possible 
• La intermodalitat permet més moviments si s’optimitza 
• Cal estudiar tipologia dels desplaçaments: moviments triangulars 

Model de xarxes eficient i eficaç 



Model de xarxes eficient i eficaç 

• Un esquema amb moltes línies tendeix a baixes freqüències i penalitza 
els recorreguts amb transbordament 

• Cada vegada més es tendeix a fer xarxes i no suma de línies: un 
intercanvi pot ser més competitiu que un bus directe poc freqüent 
 



8’ 6’ 

BCN 
Sabadell 

Sant Cugat Moltes parades al polígon 

Accessibilitat Rapidesa 

Model de xarxes eficient i eficaç 

•  A més del “porta a porta”, la intermodalitat permet combinar dos 
transports públics de diferent tipologia: com l’urbà (més accessible per 
tenir més parades) i l’interurbà (més velocitat comercial) 



Terrassa té una avinguda amb 8 carrils de circulació!  

8 circulacions / hora punta 



Terrassa té una avinguda amb 8 carrils de circulació!  

FGC urbà 



1 tren d’FGC ocupa 12 vegades menys que l’autopista 

FGC interurbà 



Millores al transport públic del Vallès 

Possibles millores dels autobusos: 
 
• Creació de carrils bus d’accés a 

ciutats mitjanes 
• Reforç de connexions dins del 

Vallès 

BIDIRECCIONAL 

24 HORES 

Foto: google 



Millores tarifàries 



Moltes gràcies! 

La font de tots els gràfics i fotos és la PTP, excepte els expressament descrits. 


