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T-Mobilitat. El futur de la mobilitat a Catalunya  

Jornada Tècnica. 11 de febrer de 2015 

 

El per què del canvi 

 

El nou projecte de mobilitat per Catalunya, T-Mobilitat,  comença a ser una realitat. 
El projecte T-Mobilitat neix alhora d’una ambició i d’una necessitat. 

 
- L’ambició ja hi era fa catorze anys, el 2001, quan es va començar  la 

integració tarifària. Ara es fa un salt endavant, de manera que tot Catalunya 
pugui treballar amb un sol títol. Només a l’àmbit de Barcelona es substituiran  
més de 80 títols integrats de transport per una única targeta. 

 
- La necessitat sorgeix principalment arran de l’obsolescència. Obsolescència 

de dos tipus, funcional i tecnològica: 
 

Funcional: en quan el sistema ja no pot suportar les necessitats que caldria 
esperar en un sistema tarifari amb els seus distints productes adequats a les 
necessitats de mobilitat d’avui. Per tant no es poden cobrir moltes de les 
necessitats que donarien un millor servei al client de transport. Cal dissenyar 
un nou sistema de gestió més efectiu, fiable i flexible. 
 
Tecnològic: la tecnologia de banda magnètica i el sistema actual es troba al 
final del seu cicle de vida, per tant la reposició es econòmicament inviable i 
seguiria reproduint un escenari totalment propietari i tancat, que ja no té sentit. 
 

La substitució dels sistemes de venda i validació actuals seria una mala inversió. El 
que cal és actualitzar el sistema tecnològic, de gestió i fer un nou sistema tarifari més 
adequat a les necessitats dels ciutadans, obert, basat en les normatives europees; i 
amb un clar coneixement per part dels actors del transport i de l’ATM. 
 
El projecte T-Mobilitat s’està gestant des de fa anys. I treballant de ferm des del 
2009, i ha implicat, sota el lideratge de l’ATM de Barcelona i del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, la participació de tots els operadors de transport públic del 
nostre àmbit.  
 
El nou sistema necessita superar el decalatge tecnològic de la banda magnètica, 
amb totes les amenaces que això comporta: 
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- Amenaces derivades del manteniment del maquinari actual, costós des del 
punt de vista financer i de l’esforç, fins i tot, per trobar proveïdors que encara 
treballin amb aquesta tecnologia. 
 

- I amenaces en relació al frau, especialment el frau en la manipulació dels 
títols, atesa la facilitat amb què actualment es pot duplicar una banda 
magnètica. 

 
A més, la transició al nou sistema comporta, sobretot, oportunitats per a tots els 
implicats: 
 

- Per als clients del transport, l’oportunitat de comptar amb un sistema integrat 
al cent per cent: una única targeta de transport i serveis de mobilitat per a tot 
Catalunya, amb un sistema que els dóna més informació, i més flexibilitat, 
amb la introducció de nous mitjans de pagament i una tarifa adaptada a la 
seva mobilitat real, sense necessitat d’avançar diners, podent recuperar-los 
en cas de pèrdua o sostracció del títol de transport. 
 

- Per als operadors i les Administracions, comporta l’oportunitat de conèixer 
més al client del transport, la seva mobilitat, amb la implantació d’una xarxa 
d’informació que permetrà conèixer en cada moment la demanda real de cada 
servei i poder adaptar l’oferta a aquestes necessitats.  

 
La T-Mobilitat és, en definitiva, una gran oportunitat per a la qual comptem amb 
l’experiència i el bagatge de tots: administracions, empreses de transport i 
adjudicatari de la implantació del projecte T-Mobilitat. I ara iniciem el procés 
d’implantació de la T-Mobilitat on hem d’incorporar al ciutadà en aquest projecte, per 
fer fàcil el canvi. 
 
 
 
Què és la T-Mobilitat? 

 
És el nou projecte de mobilitat per Catalunya, que 
transforma la gamma actual de títols de transport (T-
10, T-50/30, T-Mes ...) en una única targeta que 
cohesiona el sistema de transport públic ajudant a 
trobar un equilibri territorial en la mobilitat del País, a 
través d’una única targeta més atractiva, més 
moderna, més còmoda i per a totes les persones. 
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Els objectius més significatius de la T-Mobilitat són: 
 

1. El projecte ha de ser econòmicament sostenible. 
2. Fer el transport públic més modern, còmode i atractiu per al ciutadà, 

convertint a l’usuari en client. 
3. Augmentar la utilització del sistema de transport i guanyar quota en el mercat 

dels desplaçaments. 
4. Fer extensiu el model tarifari a tot el territori català. 
5. Millorar la planificació i la gestió de la xarxa de transport públic. 
6. Fer que el transport públic i el privat estigui a l’abast de tothom amb un únic 

mitjà de pagament. 
7. Ser el projecte tractor de les smart-cities. 

 
Amb aquest projecte, passem d’un Sistema tarifari integrat a un Sistema integrat de 
mobilitat. Per a la seva implantació s’han definit nous sistemes en l’àmbit: 
 

 
 
 

Característiques bàsiques del Sistema tecnològic de la T-Mobilitat: 
 

1. És un projecte de R+D+i fet per i per al sistema de transport públic de 
Catalunya. 

2. El sistema tecnològic s’ha dissenyat seguint un model d’especificacions 
obertes i normades internacionalment. 

3. És un projecte Contactless-NFC. 
4. Sistema d’alta seguretat que garantirà les 

transaccions fetes d’extrem a extrem, tant 
de venda/recàrrega com de validació. 

5. La targeta substitueix els títols de transport 
per una aplicació. 

6. Xip d’altes prestacions. 
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Característiques bàsiques del Sistema tarifari i comercial de la T-Mobilitat: 
 

1. Targeta de mobilitat adaptada a cada client en funció del 
grau d’ús del sistema i les característiques personals que 
donen dret a bonificacions. 

2. El preu de cada viatge s’adapta a la mobilitat real de cada 
ciutadà amb descomptes per ús. 

3. Una única targeta independentment de les zones 
tarifàries amb validació d’entrada i sortida en els modes 
de transport interurbans.  

4. Més informació de l’ús del transport que permetrà una 
total adaptació a la demanda real. 

5. Ampliació dels canals de venda: Internet, mòbil i 
postpagament. 

6. Canvi de relació amb l’usuari, amb un tracte personal i més informació del 
sistema. 

 
 
Característiques bàsiques del Sistema de gestió de la T-Mobilitat: 
 

1. Projecte consensuat per totes les Administracions i empreses de transport. 
2. L’ATM gestionarà la definició dels sistemes tecnològics, tarifaris, generació de 

títols, preus, distribució d’ingressos. 
3. SocMobilitat gestionarà la instal·lació del maquinari i sistemes, el seu 

manteniment correctiu i els nous canals de 
comercialització. 

4. Sistema interoperable a nivell de transport públic, amb 
altres modes de mobilitat i obert a nous productes i 
noves tecnologies. 

5. Centre d’atenció al client que donarà servei les 24 hores 
del dia els 365 dies de l’any. 

6. Creació d’un nou centre de gestió de la informació del 
transport. 
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Implantació T-Mobilitat 

 
SocMobilitat, Societat Catalana per a la Mobilitat, és l’empresa formada per quatre 
entitats -CaixaBank, Fujitsu, Indra i Moventia- capdavanteres en els seus respectius 
sectors i àmbits d’actuació que ha guanyat la implantació del projecte T-Mobilitat 
licitat per l’ATM a través d’un procés de diàleg competitiu. 
 
El contracte s’ha adjudicat a SocMobilitat per un import de 58,1 milions d’euros per 
implantar el maquinari i el programari necessaris per al llançament de la T-Mobilitat 
en les 74 empreses de transport públic que formen part del sistema tarifari integrat. 
El procés està tutelat per l’ATM, que manté el control i la propietat del sistema. 
 
L’abast del subministrament del maquinari i sistemes adjudicat comporta la 
implantació de 14.000 terminals d’interacció amb l’usuari i en concret l’actuació en: 
 

- Equipament en 2.656 passos de control 
d’accés.  

- 1.465 màquines de venda i recàrrega de 
títols. 

- Equipaments en 2.950 autobusos. 
- Màquines en 41 tramvies. 
- Equipament en 176 taquilles. 
- 3.107 consoles de conductor. 
- 5.528 validadores embarcades.  
- 3.273 terminals de consulta. 
- 208 punts de validació autònoma. 
- Realitzar els treballs d'obra civil necessaris per a la instal·lació dels equips. 
- Extracció dels sistemes magnètics. 
- Es proporcionarà manteniment de nivell 3 definit com la garantia de 

disponibilitat permanent i obligatòria al llarg de tot el període d'explotació del 
parc de reserva equipament subministrat sigui via reparació, sigui via 
substitució. Inclou la formació associada a la utilització i regles per a la 
correcta implantació del HW subministrat. 

- Tant el manteniment de nivell 1, com de nivell 2 el realitzarà l'operador 
corresponent, amb l'excepció del SIC-ATM i el SIC-BUS Embarcat que 
abastarà tot el manteniment. 

- Formació del personal. 
 
Tot això s’ha de realitzar sota les especificacions de la norma ISO 24.014, que 
garantirà un sistema completament interoperable on tots els nous elements 
quedaran certificats per una autoritat de confiança (ATM) per garantir que s’integrin 
correctament en l’entorn. 
 
Tots els desenvolupaments estaran basats en estàndards oberts (SIRI, Transmodel, 
etc.) de forma que el sistema compleixi amb els principis d'estandardització i 



  

 

 

 

      
 
 

 6
 
  

neutralitat tecnològica que actualment estan definint la línia europea en quant a 
Transport Col·lectiu. 
 
El pilar fonamental del nou sistema serà el SIC ATM, que serà l’encarregat de 
processar els més de 900 milions de validacions anuals del conjunt d’operadors que 
conformen el sistema. 
 
 
 
Calendari T-Mobilitat 

 
En el darrer trimestre de 2014 es va fer l’adjudicació del Contracte per a la 
implantació del Projecte T-Mobilitat. A partir d’aquest moment s’inicia el procés 
d’implantació dels equipaments i sistemes a tot el conjunt d’empreses de transport 
de l’àmbit integrat gestionat per l’ATM de l’àrea de Barcelona. 
 
La targeta serà operativa en el segon semestre del 2016 a la primera corona tarifària 
i durant l’any 2017 s’estendrà a tot l’àmbit tarifari de l’ATM de l’àrea de Barcelona 
coexistint els dos sistemes (T-Mobilitat – targetes magnètiques). 
 
L’any 2018, la T-Mobilitat serà ja una realitat a tot el país. 
 

 
 


