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Emmarcament general

Dades massives



Dades massives en la mobilitat

• La creixent oferta de nous serveis de mobilitat compartida, més la penetració de 
tecnologies habilitadores com els telèfons intel·ligents, i el ràpid creixement de la 
Internet de les Coses (IoT), han propiciat l’evolució d’un sistema de mobilitat 
cada vegada més digitalitzat i integrat per diferents agents, públics i privats.

• Les dades generades per aquests serveis, degudament processades i 
combinades amb dades del sistema de transport públic i altres dades 
complementàries, tenen un enorme potencial per entendre els patrons de 
comportament dels usuaris, ajudant a la presa de decisions més informades i en 
temps real.
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Cadena de valor de les dades



Compartir dades massives

• Les dades en brut tenen un valor relatiu i limitat. L’aportació de valor real prové 
de l’explotació de les dades per obtenir-ne informació elaborada i d’utilitat

• Actualment, els diferents agents - públics i privats - que proveeixen serveis de 
mobilitat disposen de bases de dades propietàries, aïllades, cadascuna amb 
formats, estructura i nomenclatura diferents. Això deriva en ineficiències, i en la 
dificultat o la impossibilitat d’agregar i compartir les dades

• Per extreure el màxim profit a les dades són necessaris estàndards i eines per 
implementar processos pels quals els diferents agents de la mobilitat, públics i 
privats, puguin compartir-les 
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Dades massives i privacitat

• Cal garantir la privacitat dels usuaris i l’acompliment de la normativa europea de 
protecció de dades personals GDPR (p.ex. no s’ha de poder inferir el patró de 
mobilitat d’un usuari concret a partir de les dades compartides pel(s) Proveïdors 
privats de Serveis de Mobilitat - PSM que utilitza aquest usuari)

• Aquest requeriment de privacitat implica codificar les dades per garantir 
l'anonimat dels usuaris i la implementació de mesures estrictes per garantir 
l’accés tecnològicament segur i permès a les dades, preservant els legítims 
interessos comercials dels PSM
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Dades massives - Tecnologies

• A nivell tecnològic, hi ha diferents estàndards de formats de dades i interfícies de 
compartició (sobretot en camps madurs com el del transport públic, i 
progressivament també en el terreny de la mobilitat compartida i la MaaS)

• L’estandardització de les dades i dels seus protocols d’adquisició i compartició es 
fa principalment a través d’APIs (Application Programming Interface). Aquests 
han de garantir estàndards de qualitat, seguretat i privacitat, i han esdevingut 
reptes a abordar per tal d’explotar tot el potencial de les dades de mobilitat.

• Una de les tecnologies que tenen potencial disruptiu en el camp de l’explotació 
de dades de mobilitat és el blockchain, que garanteix, per disseny, requeriments 
de traçabilitat i immutabilitat de les dades, així com un accés controlat i segur a 
aquestes
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Emmarcament general

MaaS



MaaS: origen, oportunitat i definició

• La idea de “Mobilitat com a Servei” (MaaS, en les seves sigles en anglès), en un 
intent de sintetitzar més enllà de les múltiples definicions que ha generat, 
implica que els usuaris puguin tenir accés, a través d’una única aplicació mòbil, a 
un ventall el més ampli i complert possible de serveis de mobilitat, tant públics 
com privats, amb la possibilitat de planificar els seus trajectes de la forma més 
eficient i en base a les seves preferències - de temps, de cost, de modes 
preferits, etc. - reservar i pagar per accedir a aquests serveis, tot des de la 
mateixa app.

• El concepte de MaaS és molt recent, es va formular per primera vegada el 2015 
durant el Congrés Mundial de Sistemes Intel·ligents de Transport (ITS) a Bordeus, 
i des d’aleshores ha despertat un enorme interès en el sector de la mobilitat, ja 
que representa una gran oportunitat per oferir una alternativa de mobilitat 
atractiva i viable a l’ús del vehicle privat. 
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Topologia MaaS: nivells d’integració 

Emmarcament general. MaaS

• Aconseguir la integració de diferents serveis de mobilitat representa un repte no només a 
escala tecnològica sinó també de legislació i distribució de rols entre els agents involucrats. 
Per això, la topologia actual de MaaS identifica 5 nivells d'integració: 



Visió MaaS: etapes per arribar-hi

La visió de la MaaS passa per...

• ... agregar l’oferta de diferents Proveïdors de Serveis de Mobilitat (PSM) en un únic front-end;

• executar transaccions de negoci contra els PSM, bàsicament integrar la reserva i el pagament;

• combinar els diferents serveis de mobilitat - públics i privats - per satisfer, de forma flexible, 
les necessitats i/o preferències de mobilitat dels usuaris en cada moment, creant rutes 
multimodals i intermodals, amb el transport públic com a vertebrador bàsic;

• i, finalment, executar la proposta de valor última de la MaaS de crear una oferta de mobilitat 
“nova” i competitiva davant el vehicle privat a partir de la combinació més eficient dels 
diferents serveis de mobilitat - públics i privats - disponibles, oferint un accés senzill i intuïtiu 
al servei més adequat en cada moment, així com adaptar-se als seus hàbits de consum, i.e. 
accés vs propietat, paquetització...

Tot plegat ha motivat l’aparició de nous rols o capacitats necessàries per executar la visió de la 
MaaS...
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Evolució de la cadena de valor de provisió de serveis de mobilitat

Estem evolucionant progressivament d’un model en el qual els proveïdors de transport públic i els 
serveis privats de mobilitat es concentren “exclusivament” a gestionar els seus serveis i a 
interactuar amb els seus usuaris, a un nou paradigma de mobilitat urbana en el qual aquests 
serveis de mobilitat s’integren cada vegada més en propostes de valor més holístiques i 
adaptades a les noves necessitats i hàbits de consum dels usuaris. Per arribar a aquest nou 
model, cal desenvolupar noves capacitats, que hem sintetitzat a través de la identificació dels 
següents nous rols: “lntegrador MaaS”, “Operador MaaS” i “Facilitador MaaS”.
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“Integrador MaaS”

• Proveeix una interfície homogènia d’accés als diferents serveis de mobilitat 
gràcies a l’establiment d’acords contractuals amb els operadors de TP i PSM on 
es defineixen les regles i nivells d’accés a les diferents API (Application 
Programming Interface)

• Aborda el repte d’un ecosistema de mobilitat extremadament fragmentat i amb 
un nivell d’estandardització molt baix, que en dificulta el desenvolupament 

• Eventualment, també pot integrar serveis complementaris, com serveis basats 
en la localització (LBS), productes asseguradors, publicitat, etc.
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• Realitza la integració tècnica dels diferents serveis de 
mobilitat: transport públic i PSM privats a nivell de:

• Agregació de la Informació (nivell 1 de la Topologia MaaS)

• Implementació dels processos de Reserva i Pagament



“Operador MaaS”

• Comercialitza serveis de mobilitat complementaris, públics i privats, en forma de 
paquets o subscripcions a un preu fix, constituint una alternativa competitiva 
davant del vehicle privat, no només a nivell de preu sinó també de flexibilitat d’ús. 

• Dissenya els nous productes de mobilitat integrada en base al coneixement de les 
preferències i patrons de mobilitat dels usuaris

• Desenvolupa els esquemes de model de negoci i executa els acords comercials amb 
els diferents PSM integrats
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• Proveeix la interfície d’usuari (app) i és l’únic agent que 
interactua amb aquest a nivell d’Atenció al Client

• Proveeix la informació necessària per planificar la 
mobilitat dels usuaris (calcular rutes combinant els 
diferents serveis de mobilitat), fer la reserva, el 
pagament centralitzat i el ticketing.



“Facilitador MaaS”

• Processar pagaments de forma segura i gestionar la facturació i l’històric de consum de 
cara a l’usuari (particular o empresa) i amb els diferents PSM

• Gestionar una flota de vehicles compartits (pels PSM) i oferir una aplicació que garanteixi 
una experiència d’usuari homogènia i intuïtiva.

• Obtenir la millor ruta entre un origen i un destí en funció de la ubicació de l’usuari, les 
seves preferències i les opcions disponibles en cada moment i ubicació. 

• Explotar les dades generades pels usuaris i els PSM, generant la intel·ligència comercial 
que permeti entendre’n els patrons de mobilitat i el comportament del sistema de 
mobilitat com un tot.
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Proveeix les capacitats i eines requerides, principalment 
software, tant als “Integradors MaaS”, als “Operadors MaaS” 
i als PSM per...

• Integrar les API (Application Programming Interface) i 
“feeds” dels diferents PSM a nivell d’informació, i.e. la 
ubicació dels vehicles i la seva informació associada 
(matrícula, autonomia, preu, etc.), així com la reserva.



Emmarcament general

Economia col·laborativa



Què és l’economia col·laborativa

• L’economia col·laborativa és un fenomen que s’ha popularitzat en els darrers 
anys a través de l’aparició de plataformes digitals que han atret al consumidor 
final. 

• Existeixen diferents definicions sobre aquest concepte, entre les que destaca la 
realitzada per la Comissió Europea l’any 2016:

• “El terme “economia col·laborativa” es refereix a models de negoci en els que es 
faciliten activitats mitjançant  plataformes col·laboratives que creen un mercat 
obert per l’ús temporal de mercaderies o serveis sovint oferts per particulars.” 
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• Aquest fenomen, per tant, no sol estar basat en 
l’oferiment de nous productes o serveis, sinó en 
l’aprofitament tecnològic per a crear entorns 
adequats (plataformes digitals) per a que els 
ciutadans puguin intercanviar béns o serveis 
d’una forma més eficient.



Què és l’economia col·laborativa

• Es consideren tres eixos principals pel desenvolupament de models 
col·laboratius:
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• L’economia col·laborativa basa la seva evolució i èxit en les relacions de confiança 
entre particulars a l’hora d’intercanviar béns o serveis. 

• El concepte d’economia col·laborativa, però, engloba un espectre més gran de 
serveis, que van més enllà de la definició concreta de relacions Peer-to-Peer.

• També inclou altres models que s’han reconegut des de diferents entorns 
acadèmics i socials, entre les que es troben l’economia de l’accés, sota demanda.

L’agent productor 
(Peer): aquells 
ciutadans que 

comparteixen els 
seus béns, serveis o 

temps.

Els usuaris dels 
serveis oferts 

(Peer)

Els intermediaris de 
serveis, que posen 

en contacte els 
agents a traves de 
les plataformes i 

faciliten les 
transaccions Peer-

to-Peer (P2P). 



Tipus d’economia col·laborativa

Es poden diferenciar:

• Economia Col·laborativa (estrictament parlant): basada en la relació entre iguals 
(p.ex. Lloguer habitatges entre particulars, Car sharing P2P)

• Economia sota demanda: relació entre usuaris i un professional que presta el 
servei (p.ex. Servei de cuiners a domicili o ridehailing)

• Economia de l’accés: una empresa presta un servei i posa a disposició dels 
usuaris uns béns pel seu ús temporal (p.ex. Espais de coworking o Car sharing 
B2C)

Emmarcament general. Economia col·laborativa

• L’evolució de les plataformes digitals fa que els 
intermediaris tradicionals siguin prescindibles: la 
organització clàssica dels mercats (financers, de treball, 
etc.) s’està veient sacsejat per la seva introducció que 
està impactant a diferents sectors econòmics (turisme, 
habitatge, mobilitat, etc.) des de diferents perspectives.



Economia Col·laborativa i mobilitat

Dins de l’entorn de la mobilitat s’han desenvolupat molts serveis emmarcats dins 
del concepte d’economia col·laborativa, que els podem classificar en:

• Serveis de compartir vehicle: carsharing, bikesharing, motosharing, e-scooter 
sharing, en les modalitats C2C, B2C i B2B

• Serveis de compartir trajecte o viatge (ridesharing, carpooling)

• Serveis professionals a demanda: autobús o taxi (ridehailing)

• Serveis de transport de mercaderies a través de trajectes de particulars.
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Economia circular



La transició vers a vehicles d’energies alternatives

• La indústria automobilística té cada vegada més requeriments per minimitzar 
l’impacte ambiental dels nous vehicles manufacturats. La legislació europea ha 
elevat aquestes exigències a través de l’establiment de:

– Límits d’emissions de diòxid de carboni (CO2) generades

– L’entrada en vigor de nous cicles d’homologació

– L’actualització de la normativa de nivells Euro d’emissions

• Tot i que, si atenem als paràmetres d’homologació, els nous vehicles de gasolina 
i dièsel són cada vegada menys contaminants, els vehicles d’energies alternatives 
presenten beneficis ambientals importants; especialment, en l’àmbit urbà. 

• La transició de la flota de vehicles de combustió interna a vehicles d’energies 
alternatives pretén reemplaçar l’ús de dièsel i gasolina en l’àmbit del transport 
per energies alternatives menys contaminants; especialment, per vehicles 
elèctrics.
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Què és?

• L’economia circular té com a principal objectiu desvincular el creixement 
econòmic de l’extracció de recursos naturals i, per tant, preservar el valor dels 
productes, components i materials dins de l’economia durant el major temps 
possible. 

• Els models econòmics lineals, encara vigents, heretats de la revolució industrial, 
s’han demostrat com a gens sostenibles. En un planeta amb recursos finits, és 
inviable la continuïtat d’un model propi de recursos il·limitat. 

Economia Lineal Economia Circular
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Què és?

• A partir dels models econòmics circulars, s’aconsegueix que els sistemes de 
producció i consum siguin cada cop més eficients, reduint el consum energètic, de 
matèries primeres i la generació d’emissions. 

• L’economia circular ofereix beneficis no només mediambientals, sinó que també 
econòmics, a partir de la generació de nous ingressos i també socials.

• Els sectors del transport i la logística, no són aliens a aquests canvis de model. De 
fet, és el quart sector a nivell català amb més potencial per a l’adopció de 
mesures d’economia circular, segons l’anàlisi del potencial de l’economia circular 
en diferents sectors realitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i ACCIÓ. 
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Economia circular i mobilitat

Analitzant els models circulars, trobem diferents oportunitats per a la seva implementació a la 
mobilitat:

1. Models de negoci basats en l’economia col·laborativa: des dels ja clàssics carsharing o 
carpooling fins al transport de mercaderies a través de particulars (tractats a l’apartat 
d’Economia Col·laborativa i Mobilitat).

2. Canvi del model de possessió a servei (servitització): oferir serveis de mobilitat en el qual es 
paga per l’ús i no per la possessió del vehicle (tractats a l’apartat d’Economia Col·laborativa i 
Mobilitat).

3. Multimodalitat en mitjans de transport sostenibles: ús de la infraestructura existent de 
transport públic en combinació amb altres mitjans per transport de persones i mercaderies.

4. Optimització de la logística: aspectes com la logística inversa o la optimització de rutes i hores 
d’entrega de mercaderies.

5. Vehicle elèctric i eficiència energètica: reducció de la dependència de combustibles fòssils, 
potenciant l’ús del vehicle elèctric (tractats a l’apartat de Vehicle Elèctric).

6. Reutilització de components: a través de l’ús de bateries ja utilitzades per a acumular energia 
o l’ús de la impressió 3D de components amb materials reciclats.

Emmarcament general. Economia circular
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Rol de l’administració

Dades massives



Com gestiona l’AP el sistema de mobilitat avui?

• Construint, gestionant i mantenint infraestructura física (carreteres, 
senyalització, punts de recàrrega de VE, etc.)

• Desenvolupant, adaptant i aplicant normativa per regular la mobilitat i el 
transport (ordenances municipals, legislació, etc.)

• Proveint i gestionant serveis de mobilitat (transport públic, taxi)

• Perseguint els infractors (multes, servei de grua per retirar vehicles mal aparcats, 
etc.)

• Obtenint dades i indicadors a partir de mètodes poc automatitzats i amb marge 
de millora, com enquestes (p.ex. Enquesta de Mobilitat En dia Feiner, EMEF)

• Mantenint un sistema encara amb molts processos analògics, en procés de 
digitalització
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Com ha de gestionar l’AP el sistema de mobilitat en el futur?

• Digitalitzant gran part dels processos actualment analògics; concloent el 
desplegament de la T-Mobilitat

• Implementant processos suportats per software: APIs (Application Programming 
Interface); algoritmes; Machine Learning; Intel·ligència Artificial

• Monitoritzant la mobilitat a través d’indicadors; la presa de decisions de gestió, 
així com la definició de les mesures i estratègia del Pla Director de Mobilitat de 
l’ATM s’hauran de sustentar, progressivament, en més dades i en processos 
automatitzats per adquirir aquestes dades, processar-les i extreure’n informació 
activable
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• Aplicant analítica de dades en temps real, i 
no només històrica, que permetrà una gestió 
més eficient de la mobilitat i la progressiva 
millora d’indicadors 



Dades massives i la administració

• Les dades constitueixen un potent instrument per definir polítiques públiques de 
mobilitat i per garantir-ne l’acompliment, a la vegada que se’n mesura 
l’efectivitat

• Cal garantir que concorren les condicions necessàries, a nivell de marc legal i 
regulatori, incloent la definició dels drets d’accés a les dades i a la informació
que se’n derivi, entre els agents públics i els privats, i de sobirania de les dades, 
que ha de residir en el sector públic.

• Les eines d’adquisició i explotació sistemàtica i automatitzada de les dades, així 
com de visualització, han de permetre a l’ATM una presa de decisions més àgil i 
informada

• Un “Mobility Data Marketplace” públic que incorpori noves fonts de dades i 
tècniques d’explotació de dades massives ha de permetre a l’ATM jugar un rol 
d’arbitratge en un futur context de desplegament de la MaaS

Rol de l’administració. Dades massives



Rol de l’administració

MaaS



Trajectòries MaaS: consideracions prèvies

• Els tres nous rols de la cadena de valor en un context de MaaS els poden desenvolupar 
agents actuals de l’ecosistema de mobilitat que ampliïn les seves capacitats i/o àrees 
d’activitat, o poden entrar nous agents a ocupar aquest espai (com startups, companyies 
tecnològiques, asseguradores, financeres, etc). 

• Aquests rols no són estancs, de manera que un mateix agent – públic o privat – podrà 
desenvolupar diferents rols a la vegada. 

• S’avaluen diferents trajectòries de desenvolupament de la MaaS des de l’òptica del paper 
que hi jugui el sector públic. Es preveu que aniran entrant en joc progressivament agents 
actuals o nous que adoptaran els diferents rols i competiran per una porció de 
l’oportunitat de mercat, establiran aliances entre ells o models de col·laboració

• En qualsevol cas el “canal de venda” dels diferents PSM actuals – i.e. les apps de 
motosharing, carsharing, etc. – sobreviuran a l’onada MaaS, ja que seguiran tenint els 
seus usuaris als quals satisfan les necessitats de mobilitat. 

• En definitiva, la MaaS complementarà l’actual sistema de mobilitat, més que no pas el 
substituirà. 
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Trajectòries MaaS: consideracions prèvies

• La MaaS constitueix una oportunitat per al sector públic d’incrementar l’atractiu, l’abast i 
la utilització del transport públic, alhora que li permeti optimitzar la inversió necessària 
per assolir aquest objectiu. 

• Per aconseguir-ho, però, és imprescindible el concurs del sector privat a través 
d’esquemes que maximitzin els incentius per ambdues parts. 

• En funció del tipus d’agent – públic o privat – que prengui la iniciativa d’adoptar els dos 
nous rols – integrador i operador – es plantegen tres escenaris diferents: (1) Lideratge del 
sector públic; (2) Lideratge del sector privat; (3) Col·laboració público-privada (un quart 
escenari basat en blockchain està sent plantejat però creiem que el seu potencial a curt i 
mig termini a Catalunya és limitat.

• Una conclusió preliminar que comparteixen tots els escenaris és la necessitat 
d’identificar i activar esquemes win-win en els quals tots els agents - públics i privats -
trobin incentius per cooperar i assolir els seus objectius. 
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Escenari 1: Lideratge del sector públic

• El sector públic pren un rol central en el 
desenvolupament de la MaaS i, a banda de seguir 
coordinant la provisió dels serveis de transport públic, 
adopta els dos nous rols de integrador i operador 
MaaS.  Aquest escenari es pot fer efectiu de diverses 
maneres:

• Mitjançant el desenvolupament “in-house” de les 
capacitats i tecnologia necessàries.

• Mitjançant un concurs per a que actors privats 
desenvolupin la tecnologia i infraestructura necessàries per 
executar la visió MaaS amb la coordinació i supervisió del 
sector públic (com la T-Mobilitat).

Rol de l’administració. MaaS

Rol del sector 

públic

Rol del sector 

privat

En qualsevol d’aquests dos casos, el sector públic assumeix el repte de desenvolupar 
noves capacitats a nivell humà / organitzatiu i relacionar-se amb el sector privat seguint 
les dinàmiques i agilitat necessàries del mercat 



Escenari 1: Lideratge del sector públic - DAFO

Rol de l’administració. MaaS

FACTORS INTERNS

DEBILITATS (-) FORTALESES (+)

• Manca de competitivitat en know-how (tecnologia) i agilitat (Time-To-

Market) en comparació amb el sector privat.

• Possible “biaix” a privilegiar el transport públic davant d'altres

serveis privats de mobilitat pot allunyar l’oferta de valor de les

necessitats o expectatives de determinats segments d’usuaris, que

continuaran utilitzant vehicle privat.

• El control sobre la provisió de la MaaS permet adreçar de forma

més directa els objectius d’eficiència i equitat definits en el PdM.

• El control públic pot afavorir l’estabilitat longitudinal de la MaaS – i.e.

garantir-ne la provisió en el temps -, i una millor cobertura lateral –

i.e. ampliar-ne l’abast geogràfic.

FACTORS EXTERNS

AMENACES (-) OPORTUNITATS (+)

• Esquemes MaaS privats que no integrin el transport públic poden

guanyar quota de mercat si aconsegueixen adreçar millor les

necessitats o expectatives dels usuaris.

• Possible manca de cooperació dels proveïdors privats de serveis de

mobilitat, que es resisteixin a integrar-se en un esquema MaaS

públic que en “dilueixi” el protagonisme en favor del transport públic.

• Possibilitat de definir les regles del joc - p.ex. exigint l’obertura

d’interfícies i dades als operadors privats de serveis de mobilitat, o

promovent estàndards d’integració, evitant d’aquesta manera

monopolis privats (com Uber).

• Potenciació de la marca i prestigi del transport públic com a impulsor

d’una mobilitat més eficient i adaptada a la nova realitat basada en

la tecnologia i la innovació.



Escenari 2: Lideratge del sector privat

• Els títols de transport públic es poden comercialitzar 
digitalment per part de tercers; aquest punt té un gran 
impacte a nivell tècnic i, sobretot, a nivell legal

• Les tipologies dels títols de transport públic – l’abast 
geogràfic, flexibilitat d’ús, caducitat, mètode de validació, 
etc. – es replantegen per permetre la combinació amb altres 
modes de transport privats en forma de paquets de 
mobilitat.

• Les condicions comercials de “revenda” per part de tercers 
de títols de TP permeten desenvolupar models de negoci 
viables, i.e. el “cost” que han d’assumir els operadors MaaS 
per poder incloure títols de TP en la seva oferta 
“paquetitzada” de serveis de mobilitat és “raonable”

Rol de l’administració. MaaS

• El sector privat assumeix els dos nous rols necessaris dins la cadena de valor de la 
MaaS, amb la contribució indispensable de l’autoritat del transport públic que garanteix 
que:

Rol del sector 

públic

Rol del sector 

privat

• El sector públic actua com a “catalitzador” del desenvolupament de la MaaS però 
cedeix el protagonisme al sector privat per al seu desenvolupament efectiu



Escenari 2: Lideratge del sector privat - DAFO
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FACTORS INTERNS

DEBILITATS (-) FORTALESES (+)

• No oferir l’app mòbil fa que el TP pugui ser presentat o percebut per

part dels usuaris com a mode menys rellevant o preferent.

• Els rols protagonistes (Integrador, Operador) en la provisió de la

MaaS són assumits pel sector privat, mentre que el sector públic ha

de fer una inversió amb un retorn incert.

• Possibilitat d’exigir l’accés a les dades generades per les

plataformes MaaS facilitant un disseny i desplegament més informat

de les mesures del PdM.

• Competència directa per incrementar la qualitat del TP, fent-lo més

atractiu pels usuaris, alhora que s’impulsen estàndards d’integració

amb plataformes MaaS.

FACTORS EXTERNS

AMENACES (-) OPORTUNITATS (+)

• Es poden produir situacions de canibalització del TP perquè els

usuaris trobin més facilitats d’accés (+ oferta) o perquè paquets

MaaS privilegiïn modes de transport privat davant el TP.

• Es poden produir efectes secundaris no desitjats i contraris als

objectius que persegueix el PdM, com per exemple l’increment de la

congestió degut a usos ineficients de la MaaS.

• Un sector privat fort pot atraure més fàcilment les inversions i

aportar el know-how necessari per oferir esquemes MaaS que

constitueixin una alternativa real i desitjable al vehicle privat, que és

un dels objectius “compartits” amb el sector públic.

• La proliferació d’esquemes MaaS privats gràcies a l’obertura del

ticketing pot generar nous canals de venda i més usuaris pel TP.



Escenari 3: Col·laboració público-privada

• En aquest escenari, el sector públic actua com a catalitzador 
o “facilitador” del desplegament de la MaaS, alhora que 
adopta un paper actiu d’àrbitre, centralitzant la integració 
de serveis de mobilitat (a nivell contractual i tècnic). 

• La integració de serveis de mobilitat en una plataforma 
MaaS pública i “neutral” aportaria diversos beneficis:

• Mitigaria el risc de que Operadors MaaS privats adquirissin 
un rol massa dominant en el mercat si adoptaven també el 
rol d’Integradors.

• Dinamitzaria el sector facilitant l’entrada de nous agents 
privats, que no haurien d’invertir temps i diners a integrar els 
diferents serveis de mobilitat i es podrien concentrar en la 
comercialització de productes MaaS competitius i atractius 
per als usuaris, contribuint a l’abandonament del vehicle 
privat.

Rol de l’administració. MaaS

• El sector públic adopta el rol d’Integrador MaaS i cedeix al sector privat la iniciativa per 
al desenvolupament i comercialització d’esquemes de MaaS (rol d’Operador MaaS).

Rol del sector 

públic

Rol del sector 

privat



Escenari 3: Col·laboració público-privada - DAFO

Rol de l’administració. MaaS

FACTORS INTERNS

DEBILITATS (-) FORTALESES (+)

• Diferents velocitats, tant a nivell d’inversió com de Time-To-Market,

amb el sector privat pot generar situacions de desequilibri.

• Desenvolupar les capacitats tècniques necessàries internament per

adoptar el rol d’Integrador MaaS és complex (el talent és escàs i

monopolitzat pel sector privat). Per contra, treure a concurs públic la

plataforma d’integració MaaS és un procés lent.

• El sector públic pren un rol neutral d’àrbitre de la MaaS, centralitzant

la integració tècnica & contractual amb els serveis privats de

mobilitat, i evita que cap d’aquests desenvolupi un rol massa

dominant en el mercat.

• La gestió centralitzada de les dades permet definir i monitoritzar

KPIs alineats amb el pdM que tots els agents privats han de complir.

FACTORS EXTERNS

AMENACES (-) OPORTUNITATS (+)

• La dificultat per identificar escenaris win-win en els quals agents

privats “complementin” el TP pot facilitar que aquests segueixin
apostant per buscar la viabilitat a través de serveis desplegats en els
centres de les ciutats o en zones on competiran amb el TP.

• Agents privats poden desenvolupar el rol d’Integrador MaaS en paral·lel al
sector públic, eventualment amb un protagonisme menor del TP.

• Esquemes MaaS competitius i ben dissenyats, amb un equilibri de

TP i serveis privats de mobilitat, poden atraure més usuaris al TP i

modes alternatius al vehicle privat.

• Els “Facilitadors MaaS” són proveïdors tecnològics que han

desenvolupat software que facilita el procés per adquirir el rol

d’”Integrador MaaS”, evitant haver de desenvolupar la capacitat

tècnica de zero.

• Compatible amb la possibilitat d’assumir el rol addicional d’Operador

MaaS, però permetent la competència dels privats



Resum: Escenaris de desenvolupament de la MaaS
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LIDERATGE PÚBLIC COOP PÚBLICO-PRIVADALIDERATGE PRIVAT

CASOS 

D’ESTUDI

Major control i alineament 

amb pdM

Difícil competir amb sector 

privat en tecnologia i TTM

Capacitat d’oferir alternatives 

reals al vehicle privat

Risc de canibalització del 

TP, augment congestió, ...

Possibilitat d’atreure més 

usuaris al transport públic

Dificultat per identificar 

escenaris win-win



Rol de l’administració

Economia col·laborativa



L’economia col·laborativa a la Comissió Europea 

• La Comissió Europea va començar a treballar sobre l’economia col·laborativa 
l’any 2014, publicant el 2016 “Una Agenda Europea para la Economia 
Col·laborativa”, una guia per a orientar sobre temes polítics, jurídics, econòmics i 
socials als estats membres de forma que poguessin desenvolupar 
equilibradament l’economia col·laborativa i donar seguretat a usuaris i 
empreses.

Rol de l’administració. Economia col·laborativa



L’economia col·laborativa a la Comissió Europea 

• L’any 2017 el Parlament Europeu va aprovar la seva resolució sobre aquesta 
publicació de la CE (2016) en el qual declarava que l’economia col·laborativa no 
hauria de veure’s com una amenaça per a l’economia tradicional i demanava 
normes que ajudessin a promoure-la. 

• En aquest sentit es van realitzar 70 consideracions, algunes de les quals estaven 
enfocades en mobilitat i transport:

– Remarca el potencial dels models de l’economia col·laborativa per a millorar 
l’eficiència i el desenvolupament sostenible del sistema de transport.

– Demana a les autoritats pertinents a promoure la coexistència beneficiosa dels 
serveis de transport col·laboratius i el sistema convencional.

– Demana fer èmfasis en la necessitat que les plataformes i usuaris tinguin seguretat 
jurídica per tal que es pugui desenvolupar l’economia col·laborativa.

Rol de l’administració. Economia col·laborativa



Rol de l’administració

Economia circular
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Estratègies i programes

• A nivell de l’administració pública, en els darrers anys s’està incentivant el 
desenvolupament dels models de negoci circulars. L’any 2015, la UE va 
desenvolupar el Pla d’Acció per a l’Economia Circular, en el que es fomenta la 
innovació empresarial i es pretén incrementar el nombre de llocs de treball 
“circulars”. A nivell estatal, s’està desenvolupant l’Estratègia Espanyola 
d’Economia Circular, que s’aprovarà durant el 2019.

Rol de l’administració. Economia circular
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Estratègies i programes

• I, a nivell català, s’estan desenvolupant diferents programes com: l’Estratègia 
d’impuls a l’economia verda i economia circular (2015), el Programa general de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT 2020) i l’Estratègia 
catalana d’ecodisseny (2015). Tant a través d’ACCIÓ com de l’Agència de Residus 
de Catalunya, s’han creat diferents línies d’ajuts per a ajudar a desenvolupar 
projectes “circulars”.

Rol de l’administració. Economia circular
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Diagnosi

Dades massives



Quines dades es recullen avui?

• Dades de mobilitat a partir d’enquestes (p.ex. EMEF)

• Dades d’operació de serveis de mobilitat: transport públic (dades estàtiques –
ubicació d’estacions, horaris; dades en temps real: temps de pas, disrupcions en 
els serveis, etc.)

• Dades de ticketing

• Dades de la infraestructura: disponibilitat de punts de recàrrega de VE, places 
d’aparcament, estat del trànsit, etc.

Diagnosi. Dades massives



Eines actuals

• L’Observatori de la Mobilitat de l’ATM és un instrument de seguiment de la 
mobilitat que s'organitza entorn de diferents temàtiques: dades bàsiques de 
mobilitat, indicadors de mobilitat i conjuntura, finançament del sistema, 
enquestes de mobilitat, etc. i permet accedir a les dades disponibles, 
actualitzades periòdicament; el Centre d’informació del Transport Metropolità –
TransMet proporciona informació periodística als ciutadans, a través de 
connexions amb butlletins radiofònics, sobre l’estat de la xarxa de transport 
públic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona; l’ATM també proporciona informació 
estàtica sobre l’oferta de serveis i operadors de transport públic

• L’adquisició, tractament i explotació de les dades actual permet fer un seguiment 
sistematitzat d’indicadors, però hi ha molt marge de millora

Diagnosi. Dades massives



Quines dades addicionals es poden recollir?

• Dades personals dels usuaris: diferents sets de dades són necessaris per a 
l’operació dels PSM (com la verificació del permís de conduir per carsharing i 
motosharing; la validació d’un mètode vàlid de pagament; etc.); aquestes dades 
requereixen un nivell de protecció molt elevat

• Dades d’operació dels PSM (disponibilitat dels vehicles; trajectes realitzats, etc.)

Diagnosi. Dades massives

• Altres dades complementàries: dades
meteorològiques (per inferir la influència
que tenen sobre l’ús dels diferents serveis
de mobilitat); dades de nivells de 
congestió (a partir, entre d’altres, de 
l’adquisició i explotació de dades massives
de cotxes connectats - Floating Car Data –
FCD); dades de telefonia mòbil, etc.



Bones practiques

MDS – Mobility Data Specification

• Projecte impulsat per Los Angeles Department of Transportation (LADOT).

• Proposta d’estàndard per codificar i compartir, amb la ciutat o autoritat pública 
responsable de l’ordenació de la mobilitat, les dades generades per PSMs

• Defineix i proporciona eines (API - Application Programming Interface) per:

• Codificar les dades: mitjançant un vocabulari normalitzat; modes inclosos (de 
moment): patinets i bicicletes compartides “dockless”, taxis i busos (s’anirà ampliant 
progressivament amb altres modes)

• Compartir les dades en temps real:

• Número de vehicles en ús

• Localització dels vehicles (parell de coordenades latitud – longitud)

Diagnosi. Dades massives



Bones practiques

MDS – Mobility Data Specification 

Compartir les dades en temps real:

• Condició física dels vehicles

• Verificació d’aparcament

• Cost d’operació

• Cost per l’usuari

• Utilització del vehicle

• % de bateria disponible

• Segell temporal d’inici i final de trajecte

Diagnosi. Dades massives



Bones practiques

MDS – Mobility Data Specification 

• Interactuar amb els PSM:

• APIs (actualment en desenvolupament) que els PSM podran i/o hauran d’integrar 
(p.ex. si s’incorporen com a part d’una determinada estratègia pública de mobilitat) 
de manera que el gestor públic de la mobilitat en una determinada ciutat o regió 
pugui “actuar” sobre l’operació dels PSM en determinats casos (a definir); p.ex. si 
un vehicle està mal aparcat, l’Ajuntament podrà “avisar” a l’usuari (a través de l’app 
del servei) i al PSM sobre aquest fet, i inclús impedir que el servei es pugui finalitzar 
mentre el vehicle no quedi ben aparcat.

Diagnosi. Dades massives



Bones practiques

MDS – Mobility Data Specification

Principis de disseny:

• Open Source: permet a qualsevol ciutat o PSM utilitzar la MDS sense haver de pagar cap 
llicència, i a la vegada fomenta la millora del software per part de tots els agents que l’utilitzin, 
ja que el codi és lliure

• Desenvolupament del mercat: fomenta unes condicions favorables a l’entrada de nous PSM, ja 
que genera confiança en relació a les condicions d’operació en una determinada ciutat

• Privacitat: compleix amb estàndards internacionals de privacitat i transparència

• Harmonització: facilita que els PSM puguin operar en diferents ciutats/municipis d’una mateixa 
regió metropolitana de manera homogènia, i.e. reportant dades d’operació en temps real del 
seu servei segons un mateix estàndard, de manera que se’n puguin extreure conclusions 
generals, així com regular-ne l’activitat i monitoritzar-la a través de l’explotació de les dades

Diagnosi. Dades massives



Bones practiques

MDS – Mobility Data Specification

Repositori GitHub:

• Especificacions tècniques: formats de fitxers, sintaxi de les crides a APIs, resum de 
versions, etc.

• Inspirat en l’estàndard “de facto” de Google pel transport públic, GTFS – General 
Transit Feed Specification, adoptat massivament a tot el món, i en GBFS - General 
Bikeshare Feed Specification (sistemes de bicicleta pública compartida que 
publiquen un “feed” GBFS a tot el món consultables aquí, cap d’ells a Espanya)

• Llistat de PSM que han desenvolupat (o estan en procés de fer-ho, en ciutats 
seleccionades als EUA) una API compatible amb MDS i GBFS consultable aquí; 
entre ells, Jump (sistema de bicicleta compartida d’Uber), Lime (bicis i patinets); 
Bird, Spin, Wind, Tier, Bolt, Razor, ... (patinets)

Diagnosi. Dades massives



Bones practiques

“Open Curbs”

• Projecte impulsat per Coord, companyia propietat de Sidewalk Labs (Alphabet)

• Plataforma oberta i multi-ciutat que caracteritza (a través d’un estàndard) i dona 
accés a dades sobre el “curb”, les voreres de les ciutats, espai sovint “compartit” 
per vianants i vehicles, tant privats com compartits, vehicles de repartiment, etc. i 
que és un dels punts de fricció entre vianants i nous serveis de mobilitat (p.ex. a 
Barcelona, actualment hi ha un problema amb l’aparcament de motos i bicicletes, 
tant privades com compartides, que sovint envaeixen un espai que hauria d’estar 
reservat als vianants; codificar aquests espais és un primer pas per automatitzar 
la supervisió del seu ús i connectar amb la regulació dels nous serveis de 
mobilitat)

• L’objectiu és que la base de dades estigui disponible en més de 100 ciutats a tot el 
món al 2022

Diagnosi. Dades massives



Bones practiques

“Open Curbs”

• Els clients de les dades del “curb” són, entre d’altres, les ciutats i les seves 
agències de mobilitat, enginyeries, urbanistes, analistes GIS, desenvolupadors, 
investigadors, proveïdors de serveis de mobilitat, etc.

• Característiques a codificar: senyals d’aparcament prohibit; delimitació de zones 
de càrrega i descàrrega; zones d’accés restringit, etc. i la regulació que aplica a 
cada part del “curb” (regulació horària, per tipus de vehicle, etc.) 

• La codificació s’està realitzant a través de l’app “Surveyor”, que utilitza realitat 
augmentada per codificar de forma ràpida i acurada les característiques del 
“curb” a un cost molt més econòmic que altres mètodes utilitzats fins ara per 
caracteritzar la infraestructura. Inicialment, aquesta eina s’està utilitzant per 
codificar diverses ciutats als EUA.

Diagnosi. Dades massives



Bones practiques

“Open Curbs”

• Escenaris i casos d’ús:

• Sancionar a patinets, bicis o motos compartides mal aparcades, o inclús no 
permetre finalitzar el servei en zones prohibides (connexió amb APIs de la MDS)

• Vehicles autònoms (per exemple robotaxis, vehicles de logística d’última milla, 
etc.)

• Determinar punts permesos de recollida de passatgers en sistemes de bus a la 
demanda

• ...

Diagnosi. Dades massives
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Benchmark

• Donada la novetat del nou paradigma MaaS i les dificultats per a la seva 
implementació, encara no hi ha moltes experiències de desplegament efectiu de 
models MaaS que permetin valorar-ne de forma empírica els efectes, tant 
positius com eventualment negatius.

• Detallem un benchmark d’agents que desenvolupen els diferents rols de la 
cadena de valor de la MaaS, en particular els PSM i els proveïdors de plataformes 
software (“facilitadors”) que els donen servei (alguns desenvolupen tecnologia 
pròpia); també identifiquem un bon nombre de plataformes MaaS que 
proveeixen tecnologia tant a agents públics com privats.

• Hi ha agents que clarament estan adoptant estratègies per desenvolupar un rol 
com a “Operadors MaaS” però que encara classifiquem en categories “prèvies”, 
com p.ex. Cabify, que ha adquirit la startup de motos elèctriques compartides 
Movo, que han llançat recentment patinets elèctrics compartits a Madrid, i que 
afegeixen aquests al servei inicial de VTC.

Diagnosi. MaaS
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<Nº>Pere Torres – Director general

BARCELONA MADRID

A Espanya s’han llançat diverses iniciatives MaaS en els darrers anys, tant
des de l’àmbit públic com el privat. En concret, agregadors de serveis de
mobilitat que permeten consultar l’oferta de transport públic i de serveis
privats de mobilitat, alhora que planificar trajectes. En la majoria de casos,
el nivell d’integració es limita a la capa d’informació i planificació (Nivell 1).
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(*) AMB Mobilitat ofereix un planificador de rutes en transport públic i només integra informació d’alguns serveis de sharing, de manera que 

no el catalogaríem estrictament com a “agregador MaaS”. SMOU permet pagar l’aparcament en zona regulada a Barcelona i, com AMB 

Mobilitat, també integra alguns serveis de sharing a nivell d’informació, de manera que tampoc el cataloguem com a agregador MaaS.

(*)

(*)
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<Nº>Pere Torres – Director general

GÖTEBORG

ESTOCOLM

KEY FACTS: UbiGo - prova pilot desenvolupada a Göteborg durant 6 mesos, entre 2013-
2014, amb 70 famílies subscrites a un paquet de mobilitat flexible de ≈130 €/mes que
van consumir en el seu dia a dia (el saldo es podia acumular i utilitzar en mesos
posteriors); +12.000 reserves/transaccions realitzades; conclusions positives a nivell de
satisfacció dels usuaris (malgrat que la mostra era relativament petita i eren
majoritàriament “early adopters”, per tant és incerta l’acceptació/viabilitat a més gran
escala). Pilot rellançat a Estocolm al març de 2018, amb el suport de l’operador regional
de transport públic SL, que ha obert la comercialització digital dels títols de transport i la
seva integració en paquets de mobilitat. Utilitza el software del “facilitador MaaS”
Fluidtime.

SERVEIS INTEGRATS:
Transport Públic, Bicicleta Pública compartida, Car-Sharing, Lloguer de vehicles, Taxi

Diagnosi. MaaS

Països nòrdics

https://ubigo.me/about-ubigo-english/


<Nº>Pere Torres – Director general

KEY FACTS: “Whim” és la primera app de MaaS llançada al món, a Hèlsinki (Octubre 2016), de la mà
de la startup finlandesa MaaS Global. És un cas de referència, ja que el Ministeri de Transport i
Comunicacions ha refet profundament el marc legislatiu per crear les condicions necessàries per
impulsar la MaaS (el que es coneix com a “Transport Code”). Disponible a Hèlsinki (Finlàndia),
Anvers (Bèlgica) i Birmingham (Regne Unit), i pilots projectats a altres ciutats, amb condicions
homogènies d’ús en cada ciutat.
A Hèlsinki ofereix els següents paquets integrats, permetent-ne la consulta a nivell d’informació, la
reserva, accés i pagament centralitzats: (1) “Whim Urban 30” (per 49€ el primer mes, després
62€/mes), que inclou un abonament mensual en TP de HSL, accés il·limitat a la bicicleta pública,
tarifa plana de 10€ a pagar per cada trajecte en taxi que no superi els 5 Km, i lloguer de cotxe a un
preu especial de 49 €/dia sense limitació de kilòmetres; (2) “Whim Unlimited” (per 499€/mes), que
amplia el pla “Whim Urban 30” afegint-li accés il·limitat a taxi de menys de 5 Km, o lloguer de cotxe,
(3) “Pay As You Go”, fórmula sense quotes fixes.

L’estudi “Whimpact” analitza les dades del primer any de llançament de Whim i obté conclusions
interessants, com que els seus usuaris utilitzen el TP en un 73% dels desplaçaments, en comparació
amb el 48% del ciutadà mig, la qual cosa demostraria que un esquema MaaS ben dissenyat es
recolza principalment en el TP.

SERVEIS INTEGRATS:
Transport Públic (HSL, transport regional de Hèlsinki), bicicleta pública compartida, taxis i cotxes de 
lloguer

HÈLSINKI

ANVERS

BIRMINGHAM

Diagnosi. MaaS
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KEY FACTS: nova app MaaS “Jelbi” actualment en desenvolupament amb llançament
anunciat a l’estiu de 2019 per part de Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), la principal
empresa de transport públic de la capital alemanya, amb tecnologia del “facilitador
MaaS” Trafi. Permetrà registre únic, càlcul de rutes, reserva i pagament integrats.

BERLÍN
SERVEIS INTEGRATS:
Transport Públic, Bicicleta, Moto i cotxe compartit, ride-hailing i taxi

KEY FACTS: l’operador de transport públic de Hannover, üstra, i la GVH (Greater
Hannover Transport Association) són els responsables de la “Mobility Shop”
(HannoverMobil 2.0), accesible per web i app. Dona gran flexibilitat per personalitzar i
actualitzar en qualsevol moment les opcions de mobilitat i intensitats d’ús. Incorpora
ticketing, reserva de car-sharing i taxi, així com factura agregada.

SERVEIS INTEGRATS:
Transport Públic, Taxi, Car-Sharing (basat en estacions i free-floating)

HANNOVER

Diagnosi. MaaS
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KEY FACTS: Qixxit, de la companyia de transport públic Deutsche Bahn, es presenta com
un planificador de viatges (web i app) a nivell de país, però les funcionalitats que
presenta el converteixen en un producte MaaS bastant únic ja que, a diferència de la
majoria d’iniciatives MaaS, no està pensat per ús a nivell de ciutat sinó que té un abast
interurbà i per trajectes de mitja i llarga distància, incloent transport aeri.

SERVEIS INTEGRATS:
Transport Públic (bus, tren), transport aeri

KEY FACTS: Moovel (ara REACH NOW, nova companyia compartida per Daimler i BMW)
és una complerta plataforma MaaS disponible a diverses ciutats alemanyes i altres
països. Permet l’adaptació marca blanca com a “facilitador MaaS” per ciutats (l’han
utilitzat, p.ex. les empreses de transport públic KVV - Karlsruhe Transport Authority i
Stuttgarter Straßenbahnen). Incorpora un servei de transport flexible de mini-bus a la
demanda, tant integrat amb altres serveis de mobilitat com de forma aïllada.

SERVEIS INTEGRATS:
Transport Públic, Bicicleta, cotxe compartit i taxi

ALEMANYA

ALEMANYA i +

Alemanya

Diagnosi. MaaS

https://www.qixxit.com/en/
https://www.moovel.com/en
https://www.moovel.com/en/our-products/for-public-transit-agencies-operators/mobility-app


<Nº>Pere Torres – Director general

KEY FACTS: Holanda és un cas interessant i inspirador, ja que és un dels pocs països,
juntament amb Finlàndia, que ha adoptat una estratègia decidida de desplegament de la
MaaS. Per fer-ho, el “Ministry of Infrastructure and Water Management” (I&W) ha
convocat un concurs públic, dotat amb 20 milions d’€, per promoure 7 proves pilot a
diverses ciutats/regions del país, constituint la primera iniciativa al món per testejar
MaaS a gran escala i a nivell d’un país, en un model de col·laboració público-privada a
través d’un Contracte Marc. Destaquem els següents aspectes:
• Els pilots han de servir per validar, de forma quantificable i més enllà de la teoria, els

efectes potencialment positius de la MaaS – i.e. facilitar una distribució més eficient
del transport públic i del transport privat (sobretot cotxe); aconseguir un impacte a
nivell de sostenibilitat (e.g. reducció d’emissions) i d’accessibilitat en zones
insuficientment servides pel TP. A la vegada, també ha de permetre detectar i
anticipar solucions a possibles efectes negatius, com la formació de pseudo-
monopolis (de plataformes de mobilitat “tancades” que capturin molta quota de
mercat) o l’excessiva fragmentació de l’oferta de serveis de mobilitat.

• S’espera que les empreses privades que participin als pilots demostrin un cas de
negoci positiu en un període relativament curt de temps; fins a arribar-hi,
l’administració pública finançarà els pilots durant 2-3 anys.

AMSTERDAM

ROTTERDAM

Holanda

Diagnosi. MaaS
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• TNO, un centre de R+D holandès, ha estat comissionat per l’I&W per monitoritzar els
pilots i, entre d’altres, centralitzar l’anàlisi de les dades (degudament anonimitzades)
generades pels participants, que les condicions del concurs obliguen a compartir no
només amb l’Administració sinó també entre les empreses privades participants.
D’aquesta manera es pretén obtenir una visió el més holística possible dels efectes de
la implementació de la MaaS a nivell de país, així com dirigir les decisions
estratègiques en matèria de mobilitat sustentant-les sobre dades.

• S’analitzaran quins instruments, estratègies o incentius a nivell regulatiu es poden
impulsar per promoure la implantació ordenada i eficient de serveis de mobilitat
compartida, esquemes de compartició de dades, “open ticketing” i, en definitiva,
MaaS. Es considera que el model de governança de la MaaS, tot i ser un aspecte
crucial, no es pot determinar encara, i en aquest sentit els pilots han de permetre
obtenir una visió més informada per a la posterior presa de decisions.

• S’analitzaran quins estàndards existeixen i/o cal desenvolupar per facilitar el
desenvolupament i implantació de la MaaS.

• Els primers pilots han començat al Febrer 2019 a Amsterdam i Rotterdam – La Haya, i
la resta s’aniran desplegant progressivament a Utrecht-Leidsche Rijn, Twente,
Eindhoven, Groningen-Drenthe i Limburg.

UTRECHT

EINDHOVEN

Holanda

Diagnosi. MaaS
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Com es contracta i com s’utilitza?
• App marca blanca personalitzada per la RTA llançada

l’Octubre de 2017 i disponible de forma gratuïta per
dispositius iPhone i Android.

• Els usuaris creen un usuari únic, de forma centralitzada i
segura, que els permet accedir a la informació detallada dels
serveis de mobilitat disponibles, planificar els seus
desplaçaments en base a les seves preferències, reservar i
pagar.

Què és? “One-stop shop mobility app” amb accés a tota la mobilitat de l’Emirat:

• Siemens / HaCon és el “Facilitador MaaS” que ha desenvolupat la Dubai Integrated Mobility Platform
(DIMP), plataforma sobre la qual ha implementat l’app S’hail, que permet accedir a tot el transport
públic de l’Emirat – bus, tramvia, metro, fèrries, taxi -, limos, car-sharing (Udrive i Ekar) i ride-hailing
(integració deep-link, cal finalitzar el procés a les apps d’Uber i Careem).

• Planificador de rutes intermodal, informació en temps real del transport públic, trànsit (nivells de
congestió), tarifes de peatges, amb la possibilitat de recarregar la smartcard “SALIK”, que dona accés a
tots els peatges i ponts de Dubai.

• S’hail concentra en una única app serveis de mobilitat prèviament proveïts a través de 12 apps
diferents.

Diagnosi. MaaS

Cas d’estudi 1: S’hail (Dubai)
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Quin és el rol del sector públic?
• S’hail és una app de servei públic en la qual la RTA adopta

tots els rols, com a “Integrador MaaS” i “Operador MaaS”.
• La RTA utilitza les dades generades pels seus usuaris per

optimitzar els seus serveis; per exemple, a partir de l’anàlisi
de les dades recollides per S’hail, la RTA ha introduït noves
rutes de bus i parades, i ha ajustat horaris de metro i tramvia
en base a la demanda.

Quin és el seu model de negoci?

• S’hail té com a objectius principals, més enllà de la viabilitat des d’un punt de vista estricte de model
de negoci, incrementar l’ús del transport públic, reduir l’ús del vehicle privat, així com les emissions i
accidentalitat relacionades.

• Amb gairebé la meitat dels residents de Dubai que no disposen d’un cotxe en propietat, el transport
públic i el taxi cobreixen més de 550 milions de desplaçaments a l’any, de manera que el repte de
S’hail és notable; en aquest sentit, S’hail obté una comissió per cada trajecte en un PSM privat que es
contracta a través de l’app. Amb més de 250.000 descàrregues i més d’1 milió de trajectes planificats
des del seu llançament, ens podem fer una idea de l’ordre de magnitud de les xifres que gestiona.

Diagnosi. MaaS
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Com es contracta i com s’utilitza?
• Targeta física emesa per Mastercard que funciona com a targeta contactless

de dèbit prepagament. La contractació i gestió de la subscripció es pot fer
des de l’app o web de Citymapper i la targeta s’envia a l’adreça indicada en el
procés de registre, per tant almenys inicialment està pensada per residents.
Cal associar-li una targeta de crèdit/dèbit contra la qual Citymapper fa els
càrrecs en funció de les setmanes/modalitats contractades. En futures
versions la targeta s’integrarà en un wallet digital Apple Pay o Google Pay, de
manera que es podrà utilitzar l’smartphone directament per accedir als
serveis de mobilitat. Producte llançat al Març 2019.

Què és? Modalitat de subscripció setmanal a un “paquet de mobilitat”:

• SUPER Pass: accés il·limitat a metro Zones 1 i 2 i bus a tota la ciutat a un preu de 31£ per setmana, que
suposa un descompte de 4,1£ sobre la tarifa oficial de Transport for London, per tant és un competidor
privat de l’Oyster Card.

• SUPER DUPER Pass: Pla Bàsic + ús il·limitat del servei de bicicleta pública compartida gestionada per
TfL (Santander Cycles) + saldo de 10£ setmanal per consumir en “Citymapper Ride”, un servei privat de
bus a la demanda, per un preu aproximat de 40 £ per setmana.

Diagnosi. MaaS
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Quin és el seu model de negoci? L’estratègia de Citymapper passa per:

• Competir amb TfL en preu i conveniència: de forma directa, en quant al preu, amb el SUPER Pass,
que ofereix un descompte absolut sobre la tarifa oficial de TfL; en el pla de la conveniència, amb el
SUPER DUPER Pass, que actualment no té competidor al seu mercat i que està dissenyat per donar
resposta a les necessitats de mobilitat d’un número creixent d’usuaris que no es mouen sempre en
transport públic, i que “comprarien” un paquet de mobilitat sempre i quan els facilités l’accés al
servei de mobilitat que els convingui més en cada moment; en aquest sentit, Citymapper ha
aprofitat l’accés contactless a la xarxa de TP de Londres per comercialitzar una solució privada de
mobilitat que se sustenta en la infraestructura pública.

• Capturar molta quota de mercat: la viabilitat de tots els serveis de mobilitat passa sempre pel
volum; no obstant, en la immensa majoria de casos aquest requisit no és suficient i cal apuntalar
el model de negoci en altres derivades; la hipòtesi de que competint en preu Citymapper
capturarà molts clients és sòlida però arriscada perquè: (1) Citymapper assumeix “a risc” el
descompte en el TP, ja que pagarà a TfL el cost real; aquest risc s’haurà d’avaluar contra dades
reals d’ús, ja que també els pot jugar a favor quan alguns dels usuaris no consumeixin la “totalitat”
dels trajectes contemplats, i (2) Citymapper haurà de fer una forta inversió en publicitat i
marketing per donar a conèixer el nou servei Pass.

• Oferir un producte que els usuaris entenguin i adoptin massivament: l’ingent volum de dades d’ús
acumulades per l’aplicació des del seu llançament, el 2011 a Londres, els permet entendre els
patrons de mobilitat dels usuaris, les seves necessitats i els seus “pains”. El pilar de les dades i la
seva explotació, tant per oferir un producte adaptat a les expectatives dels usuaris, com per ser la
base d’acords comercials B2B i B2G, és una part central del model de negoci de Citymapper.

Diagnosi. MaaS
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Quin és el rol del sector públic? Transport for London és un exemple d’èxit:

• Londres és una ciutat de referència a nivell mundial pel seu avançat sistema de transport
públic. El fet d’obrir el sistema de ticketing i permetre que qualsevol usuari pugui accedir i
pagar amb la seva targeta de dèbit o crèdit contactless (i que el sistema determini, en funció
de l’ús, quina és la tarifa més adequada a aplicar-li) ha fet que un percentatge creixent
d’usuaris optin per aquest sistema, i que l’ús del transport públic creixi. També ha generat
les condicions necessàries per a que una empresa privada com Citymapper pugui dissenyar
un producte MaaS que competeixi, literalment, amb TfL, generant un escenari de mercat
diferent i d’evolució incerta.

• La regulació pública com a instrument per dirigir del desenvolupament de la MaaS cap al bé
comú. Tradicionalment, el transport públic ha hagut de balancejar el seu compromís amb els
ciutadans per oferir-los un servei cada vegada millor. En un context extremadament canviant
com l’actual, l’obertura pot facilitar que agents privats trobin vies per desenvolupar
productes nous que arribin a competir amb el transport públic, o que canviïn el tauler de joc
amb conseqüències difícils de preveure. Una de les vies que té l’Administració de moderar
aquestes iniciatives dels agents privats és la regulació. En aquest sentit, també a Londres
hem vist com Citymapper ha llançat un servei de bus a la demanda – “Citymapper Ride” -
que TfL ha limitat, restringint-ne els trajectes permesos.

<Nº>Pere Torres – Director general

Cas d’estudi 2: Citymapper Pass (Londres)
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Quins són els seus “clients”?
• Públics: ”WienMobil”, app de MaaS disponible a Viena, proporciona

accés a tot el transport públic de la ciutat, carsharing (Car2Go: ubicació i
informació de vehicles disponibles; DriveNow: ubicació i informació de
vehicles disponibles, així com reserva; Zipcar: ubicació d’estacions
disponibles); bicicleta pública compartida (Citybike Vienna); lloguer de
vehicles (Europcar: ubicació i vehicles disponibles a les seves oficines);
taxi (reserva de taxi amb Taxi 40100 i 31300); ubicació de pàrkings
(WiPark) Està previst el llançament de “clons” d’aquesta app a altres
ciutats austríaques, com Graz (GrazMobil) i Linz (LinzMobil).

Què és? Plataforma pública de MaaS que integra tot el transport públic de Viena, taxis, car-sharing, bike-
sharing, pàrquing i estacions de recàrrega de VE:

• Upstream és una empresa pública fundada al 2016 després del resultat exitós del projecte SMILE,
finançat pel Climate and Energy Fund del Govern Federal d’Àustria. La plataforma tecnològica de SMILE
sobre la qual s’ha desenvolupat Upstream és del “facilitador MaaS” Fluidtime.

• Upstream ofereix una plataforma MaaS B2C / B2B propietat de Wiener Linien (51%), companyia que
gestiona la major part de la xarxa de transport públic de Viena, i Wiener Stadtwerke – Neue Urbane
Mobilität (49%).

Cas d’estudi 3: Upstream Mobility (Viena)

Diagnosi. MaaS
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https://www.tim-graz.at/
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Quin és el seu model de negoci i rol del sector públic?
Upstream permet a la ciutat de Viena:
• Tenir un rol d’àrbitre de la mobilitat (empreses privades que vulguin integrar el transport públic de la

ciutat en una app de MaaS han de passar necessàriament per la plataforma d’Upstream).
• Ser un hub de dades de mobilitat, concentrant totes les dades de distribució d’oferta i demanda de

serveis de mobilitat, així com patrons de mobilitat dels ciutadans que els permeti, entre d’altres, millorar
l’oferta i distribució del transport públic. Tambè ofereix l’accés a empreses privades a determinats
informes de mobilitat generats per les dades recollides per la plataforma.

• Estimular l’ecosistema MaaS, reduint la inversió necessària en tecnologia i desenvolupament per part
d’agents públics i privats-PSM, que poden aprofitar economies d’escala.

Privats: “Jö”, app que permet als empleats d’una empresa combinar de
forma eficient la reserva i utilització dels vehicles de la flota d’empresa
amb altres serveis de mobilitat, transport públic (Wiener Linien) i
privats (carsharing – Car2Go, DriveNow; Taxi – Taxi 40100, Taxi 31300),
contribuint a fer un ús més eficient dels vehicles d’empresa, que
aquesta pugui tenir un major coneixement dels patrons de mobilitat
dels seus empleats i pugui desenvolupar incentius relacionats,
contribuint a la seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa.

Cas d’estudi 3: Upstream Mobility (Viena)
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• Disposar d’una plataforma sobre la qual evolucionar cap a un sistema públic de gestió global del
trànsit i de vehicles autònoms a la ciutat (p.ex. en el transport públic), i proporcionar informació
de context valuosa, p.ex. en àrees on la ciutat està creixent a nivell immobiliari per acompanyar
la planificació urbanística relacionada amb dades de mobilitat (p.ex. app LeoMobil per als
residents a la zona de “Neu Leopoldau” a Viena).

• Desenvolupament de negoci a nivell
internacional: Upstream ha iniciat
discussions amb ciutats i empreses
fora d’Àustria per aplicar-hi el seu
model d’èxit; p.ex. en cooperació amb
l’autoritat del transport i operador
públic d’Hamburg, Hamburger
Hochbahn AG, Upstream proveeix
actualment la seva plataforma com a
base de la infraestructura MaaS de la
ciutat.

Cas d’estudi 3: Upstream Mobility (Viena)
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• El “model de negoci” de la MaaS (comercialitzar viatges en lloc de vehicles) s’aproxima 
bastant al del transport públic, que en certa manera és una forma, segurament 
perfectible o millorable, de “mobilitat com a servei” i, amb tota seguretat, la base sobre 
la qual construir qualsevol estratègia de mobilitat futura per Catalunya.

• Una de les decisions estratègiques més importants que creiem ha d’impulsar el sector 
públic a Catalunya és si vol estimular el sector cap a un escenari (com l’actual) en que els 
diferents Proveïdors de Serveis de Mobilitat (PSM) competeixen entre ells per una porció 
encara petita del mercat (que segueix dominat pel vehicle privat), o s’alien agents 
públics i privats per desenvolupar una estratègia MaaS concertada que es converteixi en 
una alternativa real, i viable, al vehicle privat, constituint un model d’èxit que permeti al 
sector públic assolir objectius d’eficiència i una millor ordenació de la mobilitat, a la 
vegada que possibilita que els PSM complementin el transport públic i puguin 
desenvolupar models rentables des d’un punt de vista de model de negoci.

Conclusions

Diagnosi. MaaS
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• A nivell de model de negoci encara és molt aviat per avaluar la futura viabilitat dels 
esquemes MaaS que es puguin desenvolupar, però aquests combinaran la seva proposta 
de valor principal – i.e. la de constituir una alternativa viable i atractiva al vehicle privat -, 
amb la necessitat d’establir fonts d’ingressos addicionals, notablement a través d’un 
millor coneixement dels usuaris/consumidors que permeti fer venda creuada de serveis 
addicionals que els siguin rellevants, e.g. serveis basats en la localització, LBS – Location 
Based Services; assegurances personalitzades o publicitat. 

• En aquest sentit, l’accés i explotació de les dades generades per les plataformes MaaS 
serà un aspecte central, i caldrà estar atent als reptes evidents, en matèria de privacitat i 
seguretat d’accés a les dades que això implica, i en alinear-los amb les directives i 
polítiques a nivell local (ciutat), nacional i europeu associades.

Conclusions

Diagnosi. MaaS
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Estat de l’art a Catalunya

• A nivell català, la Generalitat de Catalunya té 
competències exclusives sobre el transport 
terrestre de persones i mercaderies i, per tant, 
s’ha dotat del marc jurídic corresponent en 
matèria de transport i mobilitat.

• Per part del govern de la Generalitat, es va 
aprovar el 5 d’abril de 2016, l’Acord de Govern 
44/2016, pel desenvolupar l’economia 
col·laborativa a Catalunya i la creació de la 
Comissió Interdepartamental de l’Economia 
Col·laborativa.

Diagnosi. Economia col·laborativa



Estat de l’art a Catalunya

• El juliol de 2017 es va presentar l’informe de Comissió Interdepartamental per al 
desenvolupament de l’Economia Col·laborativa a Catalunya, amb l’objectiu de 
respondre els reptes que suposa l’Economia Col·laborativa i impulsar la revisió de 
normatives sectorials. Un dels sectors que es va analitzar va ser el de la mobilitat i 
a on es van fer, entre d’altres, les següents propostes: 

• Impulsar mitjançant polítiques actives de foment els nous models de mobilitat 
compartida.

• Promoure proves pilot de mobilitat compartida en àrees geogràfiques o funcionals 
determinades

• Incloure les fórmules de mobilitat compartida en el catàleg de serveis de transport 
integrats en el futur en la T-Mobilitat.

Diagnosi. Economia col·laborativa



Estat de l’art a Catalunya

A nivell català, podem destacar el desenvolupament de la següent legislació:

• Llei 9/2003 de mobilitat: amb l’objectiu de donar prioritat al transport públic, 
potenciar la intermodalitat, impulsar a una mobilitat sostenible, afavorir un ús 
més racional del vehicle privat i afavorir sistemes de transport a demanda en 
zones de baixa densitat de població.

• Llei 21/2015 de finançament del transport públic de Catalunya: a on es defineixen 
els sistemes de cotxe compartit i multiusuari i, completament diferenciats del 
transport públic.

Diagnosi. Economia col·laborativa



Estat actual - VTC

• Arrel de la operativa dels serveis VTC a Catalunya (Uber i Cabify) i el seu complicat 
encaix amb els serveis de taxi, la Generalitat va desenvolupar el Decret Llei 
4/2019, en el que regula els serveis de VTC, en tres aspectes: 

• Precontractació mínima de 15 minuts. Cada ens local o entitat metropolitana el pot 
augmentar segons cregui convenient.

• Els vehicles amb llicència VTC no podran circular per les vies públiques captant 
usuaris.

Diagnosi. Economia col·laborativa

• Es prohibeix tenir activada la 
geolocalització de vehicle prèviament a 
la seva contractació.



Estat actual – bikesharing, carsharing, motosharing i e-scooter 
sharing
• A nivell local, és competència de cada ajuntament la regulació dels serveis de mobilitat 

que s’hi poden oferir als seus ciutadans.

• L’ajuntament de Barcelona està preparant la normativa per a la regulació del 
bikesharing, carsharing i motosharing a la ciutat, que es preveu que s’aprovi aquest any, 
a on es definirà la cobertura mínima, l’aparcament, aspectes relacionats amb la 
sostenibilitat, la seguretat i la gestió de la flota i, el número de llicències que s’atorgaran. 

Diagnosi. Economia col·laborativa

• Com que encara s’està desenvolupant aquesta normativa, serveis de carsharing one-
way free floating com Car2go, Zity o Emov, encara no operen. 

• En quant a e-scooter sharing, a la ciutat de Barcelona també s’està treballant en una 
normativa que pugui donar cabuda a aquests operadors, però sense data d’aprovació.
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Estat Actual – Altres serveis

Actualment a la RMB s’estan oferint els següents serveis de mobilitat:

• Car Sharing B2C: 

• Car Sharing P2P: 

• Carpooling:

A més, s’estan començant a desenvolupar serveis de Bus a la 
demanda a nivell local:

• A Torre Baró, un servei ofert por TMB.

• A Tiana, amb destinació a Can Ruti. Servei ofert per AMB

• A Vallirana, servei ofert per Soler i Sauret.

• L’AMTU, amb el suport de la Generalitat i l’ATM, està 
desenvolupant el servei de Transport Flexible Flexitransport, que 
estarà disponible en diferents municipis de Catalunya a partir de 
Gener de 2020.

•

• Ridehailing: 

• Motosharing: 

• Bikesharing:

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Bones practiques internacionals

Green Deal Carsharing – Holanda

• Objectiu: Estimular l'ús dels serveis de carsharing a través d'una millor comunicació a usuaris sobre els seus 
avantatges, facilitant l’ús i incrementant el nombre de localitats amb presència d'operadors.

• A nivell quantitatiu, aconseguir arribar a 100.000 cotxes compartits i 700.000 usuaris l’any 2021.

• Participants: Més de 7 municipis, 40 entitats (asseguradores, operadors, entitats governamentals) i dels 
ministeris d'Afers Econòmics i Infraestructura i Medi Ambient.

• Activitats i dades:

• Entre 2015 i 2016 el parc de cotxes compartits va 
créixer un 55% arribant fins als 25.000).

• 12 companyies s'han afegit des que es va iniciar el 
projecte.

• Campanya de comunicació conjunta amb un únic logo
per carsharing.

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Bones practiques internacionals

BlueLA - Los Angeles
• Programa públic-privat de carsharing amb la participació de la 

Ciutat de Los Angeles i l’empresa de sharing BlueLA. La Ciutat de 
Los Angeles ha aportat 2,1 milions de dòlars per a finançar el 
projecte.

• L’objectiu d’aquest servei és per una banda reduir les emissions 
contaminants i, per una altra, donar accessibilitat a serveis de 
transport a un preu assequible a les zones de la ciutat amb rendes 
més baixes.

• Actualment, en fase de pilot, té 116 vehicles elèctrics distribuïts en les 21 zones d’aparcament “on-street” i 
amb més de 2.000 usuaris. L’objectiu és augmentar el número de zones per a aparcar al carrer, equipades amb 
200 estacions de càrrega elèctrica.

• Segons els nivell d’ingressos, els usuaris podrien rebre fins a un 25% de descompte pels que paguen per minut i 
fins a un 40% pels subscriptors mensuals. 

• El pagament dels serveis es pot fer a través de la targta TAP (Transit Access Pass) que integra també els serveis 
de metro o bus.

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Bones practiques internacionals

Moia - Hamburg 

• El passat mes d’Abril va entrar en funcionament el nou servei de ride-sharing a Hamburg. L’objectiu és 
transportar passatgers amb rutes similars mitjançant una flota actual de 100 minibusos elèctrics (amb capacitat 
de 6 passatgers), que es pretén ampliar a 500.

• La reserva del servei es realitza a través d’una app mòbil i els vehicles paren a les parades virtuals que hi ha 
definides, actualment unes 10.000 parades. S’estima que aquestes parades en cap cas superen els 250 metres 
respecte la localització de l’usuari.

• La ciutat d’Hamburg va aprovar aquesta operativa, tot i la resistència del sector del taxi. Ara mateix es cobreix un 
àrea de 200km2 però s’ampliarà a 300km2 el 2020.

• El preu del servei se situa entre el preu d’un servei similar de bus i el d’un de taxi. 

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Bones practiques internacionals

First-last mile microbús - Seattle

• A l’àrea metropolitana del comptat de King s’està realitzant una prova pilot 
desenvolupant un servei de minibus a la demanda que connecti els ciutadans de la 
zona sud de Seattle, amb les estacions més properes del Link Light Rail.

• Aquestes zones presenten una pitjor connexió amb el transport públic, en 
comparativa amb la resta de àrees de Seattle.

• Els usuaris fan la reserva a través del telèfon de la app Via i paguen utilitzant la 
targeta de transport públic (Orca), amb un cost similar al del trajecte en metro. Un 
cop a l’estació, els usuaris poden agafar el tren o el bus.

• És un primer projecte amb l’objectiu d’incorporar serveis a demanda en connexió 
amb el transport públic.

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Bones practiques internacionals

S.Ride - Tokio

• Els serveis de ride-hailing no estan permesos al Japó, per tant, companyies com Uber s’han d’associar amb 
proveïdors de serveis de taxi per tal d’operar-hi.

• Sony ha desenvolupat el servei S.Ride, una aplicació de taxi-hailing en partnership amb 5 empreses japoneses 
de taxi. De moment aquesta aplicació només funciona a Tokyo, però en el futur arribarà a oferir 10.000 taxis a 
tota l’àrea metropolitana.

• Actualment, el pagament es pot fer a través d’efectiu, de targeta de crèdit o a través del mòbil, llegint un codi 
QR que hi ha al taxi. Sony, té la previsió d’incloure aquest any una funcionalitat d’IA per a fer previsions 
d’oferta i demanda.

• Line i Uber també han llançat serveis similars a Tokyo.

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Ile-de-France Mobilités - París

• Amb l’objectiu de millorar la mobilitat a la regió de Ile-de-France, l’entitat Ile-de-France Mobilités ha posat en 
marxa recentment (Maig 2019) un servei de carpooling per a fomentar la mobilitat compartida entre els 
ciutadans parisencs.

• Aquest servei, funciona a través de la app Navigo (que també conté la targeta de pagament del transport 
públic) i financia els usuaris de la següent forma:

• Oferta de 2 viatges diaris (passatgers) per a subscriptors anuals de Navigo.

• Pels conductors, indemnització per quilòmetre d’entre 1,5€ i 3€ per passatger segons la distància 
recorreguda, ambun màxim de 150€ mensuals.

• En cas de pics de pol·lució a la ciutat, se subvencionarà aquest servei amb 4€ per trajecte.

Bones practiques internacionals

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Implicacions en l’àmbit del PdM

Secció PdM Implicacions

5.1. Mobilitat activa

5.1.2. Bicicleta La mobilitat compartida amb bicicleta, està potenciant el creixement 

d’infraestructura dedicada a tota la RMB: kms de carrils bici, aparcaments de 

bicicleta, punts de recàrrega de bicicleta elèctrica. Per tant, s’estan 

desenvolupant nous serveis (públics/privats) al voltant del bike sharing.

5.1.3. Ginys de mobilitat personal Els permisos per a operar serveis de patinet elèctric compartit encara no 

s’han desenvolupat tot i que ja s’ha dut a terme alguna experiència pilot (p.ex. 

Polígon Can Sant Joan a Sant Cugat del Vallès).

5.2. Mobilitat en transport 

públic

L’ús de serveis de sharing facilita la última milla i, per tant, pot incrementar 

l’ús dels serveis de transport públic col·lectiu (tant per carretera com 

ferroviari), potenciant la intermodalitat.

Aquests serveis, tant poden donar resposta a la última milla urbana com 

facilitar l’accés a zones amb poca cobertura del transport públic (polígons 

industrials, etc.). D’aquesta forma, es pot millora l’Índex d’Accessibilitat en 

Transport Públic (IATP)

Així mateix, el desenvolupament de transport públic a la demanda pot millorar 

l’eficiència del TP i també l’IATP.

5.3. Mobilitat en transport 

privat motoritzat

L’increment de l’ús dels serveis de sharing tindrà impacte en el trànsit a la 

ciutat de Barcelona i també a les entrades i sortides: a través de serveis com 

el carpooling o altres serveis que facilitin l’ús del transport públic col·lectiu.

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Implicacions en l’àmbit del PdM

Secció PdM Implicacions

5.5. Mobilitat en polígons i 

Centres Generadors de 

Mobilitat

Els serveis de mobilitat compartida afavoreixen la mobilitat que es genera a 

polígons i CGM, tant d’entrada i sortida (a través de serveis com el carpooling

o el bikesharing, per a última milla) com durant el dia (amb serveis com el 

carsharing corporatiu).

5.6. Digitalització i Mobilitat 4.0 Els serveis de mobilitat compartida són un dels eixos clau per a desenvolupar 

un nou concepte de mobilitat com a servei (MaaS), basats en la optimització 

del temps, la distància i la oferta de serveis.

Els  serveis de car sharing o moto sharing a les ciutats estan apostant cada 

cop mes pel vehicle elèctric, fet que ajuda al creixement del parc de vehicles 

elèctrics.

5.7. Seguretat Viària L’augment de l’ús de serveis de bike sharing o del moto sharing a zones 

urbanes fa que el número d’accidents amb aquests modes creixi. Per tant, 

caldrà millorar la seguretat i infraestructures (principalment de bici).

L’evolució de l’ús de serveis com el sharing de patinets, pot incrementar 

encara més els riscos en quant a seguretat viària.

5.8. Consums i emissions Els serveis de sharing, només per la reducció de vehicles que circulen, ja 

contribueixen per si sols a una disminució de les emissions de gasos i 

partícules, que es veu amplificada degut a que els vehicles que operen solen 

ser elèctrics.

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Conclusions

• El concepte d’economia col·laborativa va més enllà del clàssic Peer-to-Peer i 
engloba també altres modalitats com l’economia a demanda o la d’accés. 

• Des del Parlament Europeu es destaca el potencial d’aquests models en el 
sector de la mobilitat i s’encoratja a desenvolupar-los, garantint la coexistència 
amb models tradicionals i la seguretat jurídica d’usuaris i plataformes.

• A Catalunya, les competències en matèria de mobilitat corresponen a la 
Generalitat de Catalunya, tot i que les entitats municipals i metropolitanes són 
responsables de regular els serveis de mobilitat que ofereixen. Per tant, es 
poden donar situacions amb diferents regulacions de serveis de mobilitat en 
ciutats contigües, fet que dificulta el desenvolupament d’aquests serveis.

Diagnosi. Economia col·laborativa
Col·laborativa



99

Conclusions

• Un dels factors que poden incidir en la reducció del vehicle privat a la ciutat és 
la millora de les connexions amb el transport públic. Així, s’estan 
desenvolupant serveis a demanda per a cobrir aquesta necessitat.

• Hi ha una manca de regulació a nivell local pel desenvolupament de serveis de 
sharing (carsharing free floating, bike sharing, moto sharing, e-scooter sharing), 
que poden incidir en una mobilitat més sostenible.

• La posada en marxa de projectes pilot a petita escala és clau per tal d’avaluar 
l’impacte del servei en la mobilitat i l’atractiu que pot tenir pels usuaris 
potencials.

• L’agregació de serveis de sharing (reserva i pagament) en combinació amb el 
transport públic pot facilitar la multimodalitat i una reducció de l’ús del vehicle 
privat.

Diagnosi. Economia col·laborativa
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Estat actual 

• Actualment, el desenvolupament dels models de negoci circular en el sector 
de la mobilitat, està centrat casi exclusivament en els serveis de sharing i de 
servitització (tractats a l’apartat d’Economia Col·laborativa i Mobilitat). 

• La resta d’oportunitats que ofereix l’economia circular, es troba en fase de 
proves pilot o de test en general, i solen estar liderades per iniciatives 
privades. 

Diagnosi. Economia circular
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Estat actual - Catalunya 

• A nivell català en podríem destacar algunes d’elles:

– Sunbatt: projecte en el que participen SEAT i ENDESA amb l’objectiu de 
demostrar la viabilitat d’una segona vida a les bateries de cotxe elèctric.

– Recargo: projecte que vol demostrar la viabilitat tècnica i econòmica de l’ús 
de l’energia solar per a generar electricitat i carregar vehicles elèctrics. Hi 
participen Urbaser, Circutor i E.on.

– Excite: projecte de SEAT que té com a objectiu analitzar l’ús dels metall que 
s’utiltizen als vehicles a la fase de fabricació, per tal de definir mesures que 
facin reduir la demanda de metalls crítics i, s’incrementi el seu potencial de 
reciclatge.

Diagnosi. Economia circular
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Bones practiques internacionals

Advanced Battery Storage - Renault

Objectiu: 

• Construir el sistema estacionari d’emmagatzematge d’energia amb bateries de VE més 
gran d’Europa el 2020. A través d’aquest sistema es facilitarà la integració d’energies 
renovables a les xarxes elèctriques.

• El sistema comptarà amb bateries ja utilitzades en VE i bateries noves que s’utilitzaran 
en substitució de les estàndard, en postvenda.

Participants: 

• Durant 2019 es desenvoluparan les primeres instal·lacions a 2 plantes de Renault a 
França i a una antiga planta de carbó a Alemanya.

Diagnosi. Economia circular
Economia Circular

Dades: 

• Tindrà una potència de 70MW, amb una capacitat 
mínima de 60MWh, que equival al consum de 5.000 
vivendes.
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Bones practiques internacionals

Tram Fret – París

Objectiu:

• Desenvolupar el transport de càrrega a París, entre dos punts de la ciutat, mitjançant un 
tramvia reciclat utilitzant la xarxa actual i, incorporant-se a la circulació entre els tramvies 
de passatgers.

• Aquest projecte posa el focus en l’aprofitament de la infraestructura actual per d’altres 
usos i el reciclatge de vehicles de passatgers pel transport de mercaderies.

Diagnosi. Economia circular

Dades:

• Després de diversos estudis entre 2009 i 2011, es 
va concloure la utilització d’un tramvia addicional 
pel transport de mercaderies fora de les hores 
punta no tenia cap en el sistema de transport de 
passatgers.

• Des de 2017 també s’està desenvolupant a la ciutat 
de Saint Ettiene.
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Bones practiques internacionals

GEM China
Objectiu: 

• Recollir i reciclar metalls preciosos i altres materials valuosos de les bateries i de l’electrònica de 
vehicles.

Dades:

• GEM China és una empresa pública de mineria urbana i reciclatge, fundada el 2001 a Shenzen.

• El govern xinés té com a objectiu augmentar a 5 milions, el número de vehicles elèctrics. Es 
marca com a target, vendre 2 milions de VE el 2020 i 7 milions el 2025.

Diagnosi. Economia circular

• Didi, empresa de ride-hailing, tenia registrats el 2015 
90.000 VE i espera que el 2020 arribi al milió.

• GEMChina té la major capacitat de reciclatge de bateries 
usades a la Xina, processant més del 10% de les bateries 
residuals.
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Bones practiques internacionals

Renault, reciclatge de components

Objectiu: 
• Crear un subministrament constant de plàstic reciclat 

de manera que els cotxes es puguin fabricar 
econòmicament i amb un impacte ambiental baix. 

• A partir de l’ecosistema de partners actual de 
Renault, s’ha adaptat per a establir un bucle tancat 
pels plàstics de la indústria local.

Dades:

• Renault ha desenvolupat una plataforma experimental pel reciclatge de l’“end-of-life
vehicle” (ELV), amb l’objectiu de crear un cicle completament tancat de subministrament.

• Actualment, el 36% de la massa total dels nous vehicles produïts a Europa ja està fet de 
materials reciclats i el 85% d’un ELV és reciclable.

• En el nou Renault Espace, el 20% del plàstic prové de material reciclat.

Diagnosi. Economia circular
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Implicacions en l’àmbit del PdM

A més a més de les implicacions dels serveis de sharing o de vehicle elèctric, ja 
tractades als documents corresponents de mobilitat compartida i de vehicle 
elèctric, els aspectes relacionats amb l’economia circular tenen impacte 
principalment en la mobilitat de mercaderies, a través de:

• La optimització de la logística de mercaderies en general, ja sigui utilitzant 
vehicles elèctrics per a la distribució última milla, optimitzant rutes o 
reaprofitant l’actual infraestructura pel repartiment (p.ex. Metro).

Diagnosi. Economia circular
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Conclusions

• La Unió Europea està incentivant el desenvolupament de l’Economia Circular, 
potenciant la transformació de models de negoci.

• En el sector de la mobilitat, cobreix un espectre molt ampli d’opcions que 
abasten des de l’economia col·laborativa (models de sharing), passant pel vehicle 
elèctric, fins el reaprofitament i reutilització de components.

• Enfocant-nos en aquest últim punt, s’estan desenvolupant projectes pel 
reaprofitament de bateries (emmagatzematge d’energia), la recuperació de 
components dels vehicles pel seu reciclatge al final de la vida útil o el re-
acondicinament de components per a ser utilitzats de segona mà a tallers.

• Per una altra banda, al sector ferroviari hi ha una infrautilització d’actius en 
determinades hores del dia (vall) que poden ser utilitzats per a altres serveis 
(transport mercaderies).

Diagnosi. Economia circular
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EA0.5 Cap a la digitaliztació del sistema de mobilitat

Línies d’acció

Descripció

• Sense dubte la mobilitat ha entrat de ple en l’era digital, el que exigeix desplegar 
una estratègia global de digitalització del sistema. 

• L'accés a dades de serveis de mobilitat, la seva utilització per a millorar 
l'experiència i la seguretat del viatge, i la seva explotació per extreure'n indicadors 
que contribueixin a fonamentar polítiques de gestió de la mobilitat més 
informades, ambientals i eficients, és un instrument a desplegar en el marc del 
pdM a través de les següents mesures:

1. Definir i implementar una estratègia pública i concertada entre tots els agents 
públics amb competències en matèria de mobilitat que estableixi els principis 
que han de regir l'adquisició, de forma massiva, i l'explotació ordenada i eficient 
de dades de mobilitat provinents de serveis de transport públic, serveis privats 
de mobilitat, les infraestructures i els vehicles.

• Aquesta estratègia ha d'abordar els següents aspectes:



EA0.5 Cap a la digitaliztació del sistema de mobilitat

Línies d’acció

Descripció

A nivell tècnic:

• Impulsar l'estandardització de les dades per part de tots els agents, públics i privats, així com 
els seus protocols d'adquisició i compartició amb l'objectiu de maximitzar la interoperabilitat 
entre sistemes diferents i facilitar la compartició de dades entre les administracions i amb el 
sector privat.

• Identificar i desplegar tecnologies per a l'adquisició de dades generades pels usuaris durant 
l'ús d'aplicacions mòbils o pels seus vehicles – e.g. Dades de localització, de patrons d'ús, com 
reserves de serveis de mobilitat, etc. – respectant els màxims estàndards de privacitat i 
seguretat, així com obtenint el consentiment explícit per part dels usuaris.

• Implementar mecanismes que garanteixin la seguretat en l'accés a les dades, i la robustesa i 
qualitat de les mateixes, a través de la implementació de processos de filtratge, assegurant 
que es compleixen tots els estàndards a nivell de privacitat, nacional i internacional (GDPR).

• Definir una política d'obertura, tant a nivell d'accés a les dades i indicadors, com en el 
desenvolupament tecnològic, prioritzant el software de codi obert per accelerar la innovació i 
la transparència, i facilitar la interconnexió de sistemes, per exemple, amb els adjudicataris de 
serveis de transport públic.



EA0.5 Cap a la digitaliztació del sistema de mobilitat

Línies d’acció

Descripció

A nivell estratègic:

Sobre l’adquisició de dades:

• Inventariar les fonts de dades d’interès, tant de transport públic com de serveis 
privats, infraestructures connectades, vehicles connectats, cadena logística i 
transport per carretera. Descriure’n els sistemes que les gestionen, els formats 
en què es codifiquen, les APIs disponibles i les condicions d’accés.

• Prioritzar les dades a adquirir en base a paràmetres de cost-eficiència.

• Promoure que els concessionaris de transport públic actuals comparteixin més 
dades i incloure aquest requeriment en els plecs de nous contractes o concursos 
públics. 



EA0.5 Cap a la digitaliztació del sistema de mobilitat

Línies d’acció

Descripció

• Impulsar campanyes entre els usuaris per fomentar la compartició de dades 
(“citizen as a sensor”), tant a través d’apps de titularitat pública, com d’apps de 
serveis privats que utilitzen els usuaris de forma massiva per planificar la seva 
mobilitat. Identificar mecanismes per incentivar y compensar els usuaris que ho 
facin.

• Adquirir i processar dades provinents d’aplicacions mòbils o dels vehicles per 
recopilar informació de mobilitat (crowdsourcing) – dades més barates i precises 
que l’EMEF – i millorar el servei, sobretot per cobrir la demanda no satisfeta.

• Processar dades provinents dels vehicles per a obtenir informacions útils per la 
millora de la seguretat viària, la gestió del trànsit quant a incidències o la càrrega 
dels vehicles de transport públic. 

• Impulsar la digitalització de les infraestructures de mobilitat amb l’objecte de 
millorar la seguretat dels desplaçaments, el manteniment de la xarxa, la gestió 
de la capacitat i preparar-les per al vehicle autònom. 



EA0.5 Cap a la digitaliztació del sistema de mobilitat

Línies d’acció

Descripció

Sobre la sobirania de les dades i el seu ús:

• Establir una política de compartició de dades i informació que prioritzi la 
sobirania de les dades a favor del sector públic.

• Fomentar que les dades de mobilitat rellevants assoleixin el màxim impacte 
positiu a través de la promoció del seu ús per millorar les eines de planificació de 
la mobilitat existents o noves que sorgeixin

• Inventariar i descriure escenaris i casos d’ús en els quals les dades adquirides 
serveixin per donar millors respostes de planificació en temps real, e.g. A través 
d’algoritmes i IA, oferint informació d’incidències, eines per oferir serveis de 
transport públic o multimodals a la carta, entre altres. 



EA0.5 Cap a la digitaliztació del sistema de mobilitat

Línies d’acció

Descripció

2. Crear una plataforma única “data warehouse” que centralitzi l’adquisició, 
agregació i processament de totes les dades de mobilitat, públiques i privades, 
establint un sistema de governança que inclogui la definició de polítiques de 
compartició de dades i informació entre administracions, amb el sector privat i 
amb els usuaris finals.

3. Realitzar proves pilot que serveixin per:

– Estimular una cultura de dades obertes i creació d’innovació a través de la seva 
explotació.

– Contribuir a la redacció de plecs funcionals i tècnics pels casos d’ús identificats 
com d’interès o que hagin demostrat de forma empírica un impacte potencial per 
a l’assoliment d’objectius estratègics definits per l’administració, sobretot si 
aquests estan alineats amb la sostenibilitat, l’equitat i la reducció de l’ús del 
vehicle privat.



EA0.5 Cap a la digitaliztació del sistema de mobilitat

Línies d’acció

Objectius

1. Aprofitar la digitalització del sistema de mobilitat i la diversitat de dades que aquest 
genera per dotar de noves eines i fonamentar noves polítiques de gestió de la 
mobilitat més eficients, més ben informades, dinàmiques i sostenibles.

2. Garantir que els usuaris tenen accés a informació acurada, rellevant i personalitzada 
sobre el sistema de mobilitat que els ajudin a prendre millors decisions i abandonar 
l’ús de vehicle privat en favor de la intermodalitat, privilegiant l’ús del transport públic, 
complementat de manera eficient amb serveis de mobilitat compartida i nous 
esquemes basats en MaaS.

3. Contribuir a la sostenibilitat del sistema de transport públic potenciant-ne l’atractiu, i 
afavorint-ne l’ús i la combinació eficient amb altres serveis de mobilitat personal

4. Promoure la creació d’innovació i oportunitats de negoci per a tots els agents del 
sistema de mobilitat a través de l’obertura de dades i processos d’informació.



EA0.5 Cap a la digitaliztació del sistema de mobilitat

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Impulsar una estratègia de digitalització del sistema de mobilitat que inclogui les 
polítiques a compartir entre tots els agents, els aspectes normatius a desenvolupar i 
actuï tant en el vessant de les persones, les dades, les infraestructures, els vehicles i 
l’activitat econòmica.

2. Promoure un acord sobre les dades de mobilitat a centralitzar en la plataforma única, 
qui les genera, que hi té accés, i perquè s’utilitzen actualment.

3. Establir un grup de treball que coordini la implementació de la digitalització i la política 
de gestió de dades, i que faci un seguiment del full de ruta de la digitalització de la 
mobilitat al SIMMB, identificant les palanques necessàries per a la seva execució.

4. Plantejar un marc adequat per a la realització de proves pilot que inclogui la definició 
de reptes a abordar, escenaris i casos d’ús, els requeriments tècnics – i.e. A nivell 
d’estandardització, control de qualitat, privacitat, etc. – els esquemes de finançament 
públic i els criteris d’avaluació de l’impacte generat.



EA0.5 Cap a la digitaliztació del sistema de mobilitat

Línies d’acció

Bona pràctica

• A nivell d’obertura, l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat una estratègia de 
software lliure i l’ha posat en pràctica amb la plataforma Sentilo, que recopila la 
informació generada en temps real per diferents sensors connectats a Internet 
(IoT) de la ciutat. 

• La informació és oberta, i la plataforma garanteix una major interoperabilitat 
amb altres agents que vulguin construir aplicacions a partir d’informació de la 
plataforma gràcies a l’obertura del codi en què es basa.
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EA0.6 MaaS: Un nou actor en la manera de moure’ns

Línies d’acció

Descripció

Segons la definició de la Unió Internacional de Transports Públics (UITP):
• “Mobility as a Service (MaaS) és la integració de, i l’accés a, diferents serveis 

complementaris de transport- transport públic, ride-sharing, car-sharing, bike-sharing, 
scooter-sharing, taxi, lloguer de cotxes, ride-hailing i altres - en una única oferta digital 
de mobilitat, amb la mobilitat activa i un servei eficient de transport públic com a base. 
Aquest servei personalitzat proposa la millor solució de mobilitat basant-se en les 
necessitats de l’usuari. MaaS ha de ser la millor opció per desplaçar-se, en tot 
moment, i ofereix funcions de planificació, reserva i pagament de serveis de mobilitat, 
així com informació en ruta de manera que proveeix una mobilitat contínua i fàcil 
d’accedir, constituint una alternativa competitiva al vehicle privat.”

• Aquest últim és un dels principals punts de trobada i oportunitat a explorar i 
maximitzar entre agents públics i privats que intervenen en la provisió de serveis de 
mobilitat: tots ambicionen capturar quota de mercat al vehicle privat.

• Mentre el sector públic busca maximitzar l’interès comú a nivell de societat i assolir 
objectius d’eficiència de la mobilitat en la seva globalitat - entenent que el transport 
públic n’és el millor vehicle i per tant n’ha de ser la columna vertebral - els agents 
privats busquen ser viables des del punt de vista del model de negoci.



Línies d’acció

Descripció

• En aquest sentit, entenent que perquè la MaaS funcioni es requereix una 
complexa coordinació i integració de diferents actors tant públics com privats, 
resulta fonamental establir els rols que cada actor tindrà en la implementació 
d'unaestratègia de MaaS a la RMB. 

• En aquest context, un escenari público-privat es presenta com el més equilibrat, 
en el qual el sector públic adopta el rol d’integrador MaaS (coordinant el 
desplegament d’una plataforma MaaS pública i neutral), i el sector privat 
comercialitza els diferents serveis de mobilitat adoptant el rol d’Operador MaaS.

EA0.6 MaaS: Un nou actor en la manera de moure’ns



Línies d’acció

Descripció

• Per tal d’alinear el potencial teòric de la MaaS amb els objectius que persegueix 
aquest Pla Director de Mobilitat, l'estratègia de MaaS es pot concretar en les 
següents mesures:

1. Dissenyar un model de governança de la MaaS, liderat des del sector públic, i 
que fomenti la participació de tots els agents públics i privats de l’ecosistema 
local entorn d’un model que maximitzi els beneficis per a tots els actors. 

EA0.6 MaaS: Un nou actor en la manera de moure’ns



EA0.6 MaaS: Un nou actor en la manera de moure’ns

Línies d’acció

Descripció

Per aconseguir-ho cal desenvolupar una taula o marc de treball continuat en el temps que 
permeti articular diferents línies de treball al voltant, entre d’altres, dels següents 
temes:

– Concreció dels rols a adoptar pel sector públic i el privat (en el benentès que tots els 
escenaris i models es poden donar simultàniament, i inclús es poden combinar).

– Estat de l’art i definició de línies de treball per avançar-lo.
– Models de negoci.
– Política de gestió de les dades que inclogui aspectes com: obertura de dades i interfícies 

entre sistemes, acompanyada d’una estratègia que en promogui l’estandardització, la 
seguretat, la privacitat (complint la GDPR), la reciprocitat de les dades i l’adopció de 
bones pràctiques a nivell internacional.

– Estratègies per compartir usuaris / clients i adreçar de la millor manera les seves 
necessitats.

– Inversió necessària, pública i privada.



EA0.6 MaaS: Un nou actor en la manera de moure’ns

Línies d’acció

Descripció

2. En l’escenari público-privat, el rol d’Integrador MaaS es concreta en dues etapes 
diferenciades: 

1. La integració de les APIs dels diferents operadors de serveis de mobilitat –
públics i privats -, a nivell d’informació, reserva i pagament; i

2. El disseny i establiment d’un Marketplace de dades de mobilitat que esdevingui 
una eina d’ajuda a la planificació estratègica de la mobilitat i d’alineament amb els 
objectius del PdM. Cal inventariar les diferents tipologies de dades a adquirir, tant dels 
operadors de mobilitat, públics i privats, com dels vehicles privats (p.ex. vehicles 
connectats) i la infraestructura. 

3. Dissenyar estratègies enfocades a assolir un objectiu compartit entre el sector públic i 
el privat: guanyar quota i esdevenir una alternativa desitjable, des del punt de vista de 
l’usuari, al vehicle privat. 



EA0.6 MaaS: Un nou actor en la manera de moure’ns

Línies d’acció

Objectiu

• Fer del MaaS una alternativa viable, des del punt de vista tècnic, econòmic i 
legal, i desitjable, des del punt de vista dels usuaris, al vehicle privat a la RMB.



EA0.6 MaaS: Un nou actor en la manera de moure’ns

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Elaborar una versió simplificada del model de governança, un “Codi de 
conducta” que delimiti els rols a jugar per cada agent, defineixi bones pràctiques 
i proposi recomanacions.

2. Desenvolupar una taula o marc de treball continuat en el temps que permeti 
articular diferents línies de treball pel que fa a la concreció de rols, definició 
d’inversió, models de negoci, política de gestió de les dades i estratègies per 
compartir usuaris.

3. Concretar el rol del sector public com a Integrador MaaS.

4. Impulsar un programa de proves pilot amb subvenció i supervisió pública al qual 
es puguin presentar agents públics i privats per promoure i testejar solucions 
basades en la combinació de serveis de mobilitat i l’assoliment del màxim nivell 
d’integració



EA0.6 MaaS: Un nou actor en la manera de moure’ns

Línies d’acció

Bona pràctica

• Upstream és una empresa pública fundada al 2016 després del resultat exitós del 
projecte SMILE, finançat pel Climate and EnergyFund del Govern Federal d’Àustria. La 
plataforma tecnològica sobre la qual s’ha desenvolupat Upstream és del “facilitador 
MaaS” Fluidtime.

• Upstream ofereix una plataforma MaaS propietat de WienerLinien (51%), companyia 
que gestiona la major part de la xarxa de transport públic de Viena, i 
WienerStadtwerke – NeueUrbaneMobilität (49%).

• Aquesta plataforma pública de MaaS integra tot el transport públic de Viena, taxis, car-
sharing, bike-sharing, pàrquing i estacions de recàrrega de VE.

• Upstream permet a la ciutat de Viena:
– Tenir un rol d’àrbitre de la mobilitat

– Ser un hub de dades de mobilitat

– Estimular l’ecosistema MaaS, reduint la inversió necessària en tecnologia i 
desenvolupament



Àmbit d’actuació

SIMMB

Objectius estratègics pdM
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Valors de seguimentCost d’implantació estimat
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EA4.5 Sistemes de mobilitat col·laborativa

Línies d’acció

Descripció

• Actualment la mobilitat urbana es troba en un punt d’inflexió que abasta 
diferents entorns. Els alts nivells de contaminació a les ciutats, així com la 
congestió que es produeix diàriament fruit de la mobilitat obligada fa que s’hagi 
de replantejar en conjunt l’actual repartiment modal.

• L’evolució tecnològica i l’increment de la connectivitat ha potenciat el 
desenvolupament de noves solucions de mobilitat col·laborativa, basades en 
plataformes digitals. Aquests models disruptius de mobilitat, en les seves 
diferents modalitats (cotxe, bicicleta i moto compartida, carpooling o bus a la 
demanda), s’estan incorporant a la mobilitat de les ciutats, en alguns casos de 
forma poc ordenada.

• Els beneficis per a la mobilitat que incorporen aquests serveis (menys vehicles a 
les ciutats, menys contaminació i menys congestió) fa que sigui d’especial interès 
el seu desplegament al SIMMB, ara bé aquesta implementació cal que sigui 
ordenada, segura per a la ciutadania, tant la que utilitza aquest serveis com la 
que no; i que promogui una mobilitat sostenible saludable. 



EA4.5 Sistemes de mobilitat col·laborativa

Línies d’acció

Descripció

Els aspectes a considerar són:

• Assegurar una regulació d’aquests serveis que permeti integrar-los de forma 
ordenada i preservant un ús adient de l’espai públic i fomentant els principis de 
mobilitat sostenible i saludable.

• Assegurar que les regulacions s’harmonitzin en la mesura del possible per tal de 
facilitat la comprensibilitat a les persones usuàries però alhora que sigui un 
incentiu per a les empreses que promouen aquest tipus de serveis, a les que 
alhora caldrà dotar d’un marc operatiu i jurídic segur que els permeti tirar 
endavant les inversions necessàries.

• Valorar la possibilitat d’incorporar aquests serveis en la mobilitat quotidiana, 
amb la promoció de proves pilot que permetin valorar resultats i replicar els 
models implantats a posteriori. Integrar alguns dels sistemes com a mesures dels 
PME i els PDE, entenent que poden ésser una bona solució en determinats 
entorns. 



EA4.5 Sistemes de mobilitat col·laborativa

Línies d’acció

Descripció

• Analitzar el paper que poden tenir aquests sistemes com a complement dels 
transport públics com a serveis d’aportació o de primera i última milla, i dotar de 
les eines que permetin desenvolupar aquest rol. 

• Identificar fluxos o àmbits on aquesta tipologia de serveis puguin esdevenir la 
solució més adient a les necessitats de mobilitat. 

• Integrar aquests nous modes de mobilitat en l’observatori de la mobilitat per a 
fer-ne un seguiment transparent des del seu inici.



EA4.5 Sistemes de mobilitat col·laborativa

Línies d’acció

Objectius

• Dotar d’un marc normatiu a aquest tipus de serveis tot promovent els principis 
de mobilitat segura, sostenible i saludable.

• Facilitar el desenvolupament d’iniciatives innovadores en el marc de la mobilitat 
compartida.



EA4.5 Sistemes de mobilitat col·laborativa

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Promoure la creació d’un grup de treball que impulsi la redacció d’una pla 
estratègic per la implementació de la mobilitat col·laborativa al SIMMB.

2. Desenvolupament del pla estratègic i seguiment del mateix. 

3. Seguiment amb indicadors de la consecució dels objectius marcats al pla 
estratègic i integració de la informació d’aquests nous models de mobilitat en 
l’observatori de mobilitat.

4. Creació d’un marc normatiu comú que possibiliti la implantació de serveis de 
mobilitat col·laborativa en l’àmbit del SIMMB.

5. Redactar un document tècnic de referència pels diferents ens locals, sobre el 
desplegament de serveis de mobilitat col·laborativa.



EA4.5 Sistemes de mobilitat col·laborativa

Línies d’acció

Bona pràctica

• Servei de carpooling a París: Amb l’objectiu de millorar la mobilitat a la regió de 
Ile-de-France, l’entitat pública Ile-de-France Mobilités ha posat en marxa 
recentment (Maig 2019) un servei de carpooling per a fomentar la mobilitat 
compartida entre els ciutadans parisencs. Aquest servei funciona a través de la 
app Navigo (que també conté la targeta de pagament del transport públic) i 
finança tant usuaris com conductors. 

• En concret, pels conductors, hi ha una 
subvenció per quilòmetre d’entre 1,5€ i 3€ 
per passatger segons la distància 
recorreguda, amb un màxim de 150€ 
mensuals.
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EA7.7 L’economia circular del sistema de la mobilitat

Línies d’acció

Descripció

• Els actuals models de negoci lineals ja no són una opció per a desenvolupar un 
futur sostenible. 

• Des dels Acords de Paris o els Objectius pel Desenvolupament Sostenible, se’n fa 
èmfasi en la necessitat del canvi dels models actuals com a resposta al canvi 
climàtic. 

• Així, els models circulars esdevenen claus per a assolir els objectius establerts. 
Uns models que aprofiten més els recursos actuals, que optimitzen el seu ús i 
que allarguen al màxim la vida útil dels productes, assegurant la sostenibilitat 
econòmica.



EA7.7 L’economia circular del sistema de la mobilitat

Línies d’acció

Descripció

• Aquestes problemàtiques també són presents als sistemes de mobilitat. 
Emissions de partícules, CO2, combustibles fòssils o residus són alguns dels 
aspectes que ja fa anys que estan sobre la taula de les principals administracions 
per tal de minimitzar el seu impacte mediambiental. 

• És innegable, per tant, que els actuals sistemes de mobilitat han de ser repensats 
per tal de reduir la seva petjada ecològica, que actualment és molt alta. 

• Aquesta transformació, per a que sigui exitosa, ha de comptar tant amb el suport 
de les administracions públiques com del propi sector del transport. El co-
lideratge en la transformació dels sistemes de mobilitat serà vital en els propers 
anys per tal d’aconseguir una mobilitat més sostenible. 

• Al llarg del pdM, ja s’han posat de manifest diferents mesures en línia amb els 
propis plantejaments de l’economia circular, a través d’aspectes com la mobilitat 
col·laborativa, l’eficiència energètica a partir del desenvolupament del vehicle 
elèctric o l’optimització logística. 



EA7.7 L’economia circular del sistema de la mobilitat

Línies d’acció

Descripció

• Més enllà d’aquests aspectes concrets, hi ha d’altres que cal desenvolupar 
relacionats amb el cicle de vida del vehicle:

– S’ha de promoure l’ecodisseny dels vehicles. D’aquesta forma es podran preveure 
quins residus generarà un cop finalitzi la seva vida útil, estudiar com donar-li una 
segona vida als seus components o com reciclar-los i per tant, reduir els impactes 
al medi ambient.

– Dins d’aquest ecodisseny, s’ha de fomentar l’ús de materials reciclats per a la 
producció dels diferents components dels vehicles, avaluant la incorporació de 
noves tecnologies (com la impressió 3D) per a facilitar-ne la fabricació. Per tant, 
s’ha de promoure el reciclatge dels diferents elements de vehicle.

– Un dels aspectes que poden fer que s’allargui més la vida útil d’un vehicle és 
l’accés a peces de recanvi. Per això, en la mida que es pugui facilitar la reparació 
dels vehicles i que hi hagi un volum més gran de peces disponibles, la seva vida útil 
augmentarà.



EA7.7 L’economia circular del sistema de la mobilitat

Línies d’acció

Descripció

– A més d’aspectes relacionats amb la reparació, s’ha de fomentar també el fet de 
donar-li una segona vida als vehicles, facilitant la compra-venta de segona mà, tot 
mantenint un control estricte dels aspectes ambientals dels vehicles i promovent 
el seu desballestament quan siguin molt contaminants.

– Una segona vida, no només pels vehicles, sinó que també per d’altres elements del 
cotxe com les bateries elèctriques, que un cop han deixat de ser útils pels cotxes 
poden allargar la seva vida sent utilitzades com  a emmagatzemadores d’energia.



EA7.7 L’economia circular del sistema de la mobilitat

Línies d’acció

Descripció

• Per part de l’administració pública i, a banda, de les mesures definides a d’altres 
punt d’aquest Pla de Mobilitat, s’ha de definir un full de ruta per a incorporar 
l’economia circular en els seus àmbits de competència.

• Un aspecte en el que pot incidir és en l’anomenada compra o contractació 
circular. La contractació pública representa una gran proporció del consum (a la 
UE arriba casi al 20%) i per tant, pot desenvolupar un paper clau a l’economia 
circular. 

• Aquest instrument (compra o contractació pública), és molt rellevant per a 
aconseguir un nou model productiu i de consum, tant pel seu impacte directe 
com pel seu poder sobre el mercat.

• Així, per exemple, a l’hora de publicar licitacions per a nous serveis de mobilitat, 
l’Administració Pública hauria d’incorporar criteris d’economia circular 
(ecodisseny, eficiència energètica, models col·laboratius, optimització logística, 
residus generats, etc.) a l’hora de valorar les propostes presentades.



EA7.7 L’economia circular del sistema de la mobilitat

Línies d’acció

Objectius

• Dotar d’un marc normatiu a aquest tipus de serveis tot promovent els principis 
de mobilitat segura, sostenible i saludable.

• Facilitar el desenvolupament d’iniciatives innovadores en el marc de la mobilitat 
compartida.



EA7.7 L’economia circular del sistema de la mobilitat

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Dissenyar un full de ruta per a incorporar les estratègies d’economia circular dins 
de l’àmbit de la mobilitat.

2. Promoure un grup de treball públic-privat amb l’objectiu de promoure el 
desenvolupament de les estratègies d’economia circular basades en el cicle de 
vida del vehicle.

3. Incorporar criteris ambientals en les compres de vehicles de segona mà, com per 
exemples diferenciar la taxa a pagar en funció de les emissions i promoure el 
desballestament de vehicles molt contaminants amb iniciatives com la T-verda 
integrada.

4. Definir els criteris per a desenvolupar la compra pública circular en les licitacions 
relacionades amb la mobilitat.



EA7.7 L’economia circular del sistema de la mobilitat

Línies d’acció

Bona pràctica

• El projecte SPP Regions, finançat per la UE, promou la creació i expansió de xarxes 
regionals de municipis europeus que col·laboren en temes de contractació pública 
sostenible (CPS) i compra pública innovadora (CPI). El projecte va incloure 7 xarxes 
arreu d’Europa (entre les que es troba la Diputació de Barcelona) i, conjuntament, 
va publicar un total de 40 licitacions eco-innovadores, 16 de les quals estaven 
relacionades amb el transport i la mobilitat.
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