
Transport a la demanda en la 

transició urbana-rural: 

Digitalització, sinèrgies i 

oportunitats 



Transport a la demanda a l’àrea de Lleida 
 

1. Entorn rural: poblacions entre 300 i 2000 habitants 
 Estudis 

 Motius sanitaris 

 Ampliació horària del servei regular 

 

2. Capil·laritat línies interurbanes 

 Complement a demanda en corredors interurbans 

 

3. Reconversió línia urbana en servei a la demanda 
 Transport a la demanda en autobús en la transició urbana – rural 

 

4. Repte: optimitzar l’oferta en entorns municipals de 

baixa densitat 
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El paper de l’ATM de Lleida 
 

1. Identificació i publicitat de les parades interurbanes 

discrecionals 

2. Integració tarifària en dispositius mòbils 

3. Gestió de la demanda 

4. Gestió d’incidències 
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Bitllet senzill: 1,20 € 

T- Nostra B 

T- Estudiant 
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Cost diari: 252,70 € 

(cost fix) 

Exemple parada Camí 

Vallcalent Nou – A-2 (7km) 

14,25 € tarifa TAXI 

13 € Projecte 

52 €/dia màxim 

Estalvi mínim: 200,70 € (79%) 

Anual: 50.000 € aprox. 

• Limitació nº taxis per 

ruta (control de 

despesa) 

• Limitació d’horari 

• No porta a porta 

• Parades en nodes 

propers a 

urbanitzacions 

• Evitar centres 

escolars (tractament 

específic) 
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Solució tecnològica 
 

Nova plataforma tecnològica que utilitzen tots els actors implicats: 

 ATM Lleida, Autobusos de Lleida, empresa de taxis i usuari. 

Funcionalitats: 

- Alta d’usuaris per part ATM Lleida 

- Sol·licitud del servei (via APP o via telèfon a ATM Lleida) 

- Assignació dels serveis per part de l’empresa de taxis 

- Recepció del servei a realizar per part de la flota de taxis a l’APP TaxiBus 

Lleida 

- Pagament del servei per part de l’usuari mitjançant l’APP. 
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Gràcies per la seva atenció 


