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Emmarcament general

Vehicle autònom



Què és?

• El vehicle autònom és el resultant de l’aplicació de diferents noves eines
tecnològiques en l’àmbit de l’automoció amb l’objectiu de crear un vehicle amb
la capacitat de desplaçar-se de forma independent i connectat amb els altres
agents de la mobilitat per a coordinar els seus moviments.
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Potencial de la connectivitat

• La implementació de les noves tecnologies per estar connectats tant amb els
altres vehicles com amb les infraestructures viàries obre un nou espectre de
possibilitats en la gestió i l’optimització de la xarxa de la mobilitat. Els vehicles
podran facilitar els moviments d’altres vehicles anticipant-los i es podran adaptar
a temps real a l’estat de les vies.

• Una altra de les noves possibilitats dels vehicles connectats serà la reducció de la
distància de seguretat sense influència en la seguretat viària i l’augment de la
velocitat a poca distància entre els vehicles. Aquesta característica serà
especialment explotable a carrils per a vehicles connectats on circulessin grups
de vehicles a poca distància (platoons). En aquests grups també es veuria reduït
l’impacte aerodinàmic de l’aire sobre els vehicles el que comportaria un estalvi
energètic.
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Millora del temps de viatge

• L’optimització de les rutes a temps real i la connexió amb els altres vehicles i la
conseqüent anticipació provocarà una reducció en la congestió tant a zones
urbanes com a zones interurbanes. Aquest fet resultarà en una disminució dels
temps de viatge als desplaçaments.

• D’altra banda l’aparició del vehicle autònom no només provocarà una reducció
en el temps dels viatges sinó també en una millora en l’experiència del viatge. A
causa que ja no caldrà prestar atenció a les vies, el temps que actualment
s’utilitza en la conducció podrà ser utilitzat per a altres finalitats tant d’oci com
laborals, augmentant així la productivitat dels desplaçaments.
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Nivells d’automatització I

• Tant l’evolució cap a l’automatització total dels vehicles com l’accessibilitat per part de la
ciutadania d’aquestes noves tecnologies serà progressiva. En aquesta línia la Society of
Automative Engineers (SAE) ha definit cinc nivells d’automatització:

• Nivell 1. En el primer nivell el vehicle té la capacitat d’ajudar al conductor en diferents
aspectes de la conducció, un exemple d’aquest nivell és l’assistència a mantenir-se en un
carril, però no agafa el comandament del vehicle en cap moment.

• Nivell 2. En aquest segon nivell augmenta l’ajuda del vehicle al conductor, sent capaç
d’ajudar en més tasques i més complexes com ara assistència en avançar un altre vehicle o
en canviar de carril però segueix sense agafar el control del vehicle.

• Nivell 3. En el tercer nivell els vehicles ja són capaços de prendre el comandament però
només sota unes condicions molt concretes, com per exemples en autopistes o autovies a
certes velocitats i amb certes condicions atmosfèriques. En aquestes zones el conductor
podrà treure les mans del volant però haurà de seguir atent a la carretera per si les
condicions deixen de ser idònies i ha de tornar a agafar el control.
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Nivells d’automatització II

• Nivell 4. En aquest nivell el cotxe ja pren el control en la majoria d’escenaris,
tot i que en algunes circumstàncies caldrà un conductor que prengui el
comandament del vehicle, pel que encara caldrà un conductor al vehicle
capaç de conduir en cas que fos necessari.

• Nivell 5. En l’últim nivell l’automatització del vehicle és total i no necessita la
supervisió d’un conductor en cap moment. Aquest nivell d’automatització
pot comportar ambigüitats legislatives que compliquin la seva aparició més
enllà de les fronteres tecnològiques.

• Actualment ens trobem a cavall entre el segon i el tercer nivell d’automatització,
on s’estan generalitzant les ajudes als conductors en diferents aspectes de la
conducció, i a poc a poc van apareixent innovacions que permeten reduir en gran
manera l’actuació del conductor en determinades circumstàncies.
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Emmarcament general

Drons



Què són?

• Els drons són uns vehicles voladors de petita mida ideats en un primer moment
per a desplaçaments de curta distància, tot i que cada cop són capaços de
recórrer majors distàncies. Aquests són majoritàriament elèctrics i acostumen a
ser comandats de forma remota.

• Els seus usos principals són la fotografia i la filmació, però a causa de la seva
versatilitat s’estan introduint cada cop més a altres sectors com l’agricultura o
l’obra civil.
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Volum empresarial

• L’aparició del sector dels drons comporta la creació de noves empreses i nous llocs
de treball per a la producció i la comercialització d’aquests vehicles. A escala global
els països amb major nombre de dissenyadors i fabricants són Xina i els Estats Units.
En l’àmbit estatal hi ha més de 50 empreses especialitzades en el seu disseny i
fabricació, d’aquestes el 27% té un empleat, 46% de dos a deu empleats i l’altre 27%
més de 10. D’altra banda les empreses operadores són de menor dimensió tenint el
60% de les empreses un sol empleat, el 35% de dos a deu i el 5 de més de deu. La
tercera tipologia d’empreses que formen el sector són les ATOs (les escoles
formadores de pilots d’aquests tipus d’aeronaus). Les ATOs són el tipus d’empresa
de major volum havent-hi de més de 50 empleats. L’any 2018 hi havia 74 ATOs.

• Centrant el focus sobre l’àrea d’actuació de l’ATM, a la província de Barcelona el
2018 hi havia registrats 267 operadors, 449 aeronaus i 327 pilots.
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Aplicacions en la mobilitat. Repartiment d’última milla

• Una de les principals aplicacions que s’està ideant per als drons en l’àmbit de la
mobilitat és la implantació de flotes de drons per al repartiment de mercaderies
d’última milla. La possibilitat dels drons de poder desplaçar-se de forma
autònoma o ser pilotats de forma remota conjuntament amb el seu petit volum
els fan molt atractius per als desplaçaments de mercaderies dels magatzems
propers a les ciutats als particulars situats a zones urbanes d’alta densitat.
L’operació de drons en aquest tipus de repartiments reduiria l’impacte sobre el
trànsit, reduint així la congestió i les emissions.

• En aquesta línia actualment ja hi ha empreses que utilitzen drons per al
desplaçament de mercaderies de centres logístics a les seves fàbriques. Amb
l’objectiu de reduir temps de desplaçament i facilitar l’avenç cap a la indústria
4.0 on els processos són més programables i automatitzables.
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Aplicacions en la mobilitat. Taxis voladors

• L’altra principal aplicació dels drons en els transports i la mobilitat són els taxis
voladors. Aquests es basarien en una flota de vehicles VTOL (Vertical Take-Off and
Landing), uns vehicles que són capaços d’enlairar-se i aterrar de forma vertical el
que facilita les operacions a nuclis urbans amb altes densitats, aquests poden
desplaçar-se de forma autònoma, ser tripulats o ser comandats de forma remota.
Una de les alternatives en les quals s’està avançant és que aquests vehicles en un
primer moment siguin tripulats per pilots i que passat un temps determinat a través
del “machine learning” adquireixin la capacitat de desplaçar-se de forma
autònoma.

• L’any 2019 ja hi ha projectes per a implantar aquest mode de transport. Per
exemple a Melbourne es planifica el començament de les operacions de taxis
voladors l’any 2020 i s’espera la implantació total l’any 2022. També hi ha altres
ciutats treballant en aquesta línia com Dallas o Washington.
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Regulacions i adaptació de les infraestructures

• En l’escenari actual amb diferents tecnologies innovadores emergents amb la
possibilitat de provocar canvis disruptius en l’àmbit de la mobilitat
l’administració ha de: en primer lloc crear un marc regulatiu que per un costat
faciliti la introducció i l’evolució de la innovació, i per l’altre que defineixi l’àrea
d’actuació de cada nova tecnologia per garantir una incorporació sostenible
d’aquestes.

• D’altra banda, també s’han d’adaptar les diferents infraestructures i les
tecnologies de gestió per permetre les operacions dels nous modes de transport.
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Vehicle autònom



• La singularitat i la transversalitat de la implantació d’operacions amb
vehicles autònoms fan necessària la coordinació de l’avenç en els quatre
pilars que les possibilitarien:

• Infraestructures

• Tecnologies

• Legislació i normatives

• Acceptació popular

Diagnosi del vehicle autònom



Infraestructures

• Densitat de carregadors elèctrics

• Es preveu que els vehicles connectats i autònoms siguin majoritàriament
elèctrics, pel que és necessària una xarxa de carregadors elèctrics distribuïda
pel territori amb una presència semblant a la de benzineres actuals.

• En aquest moment la xarxa de carregadors elèctrics a Catalunya consta d’un
total de 1.499 endolls per a vehicle elèctric. On s’hi diferencien quatre tipus
superràpids, ràpids, semiràpids i normals.

Diagnosi del vehicle autònom

Tipus Potencia Nombre Percentatge

Superràpids 120 kW 45 3 %

Ràpids 44-22 kW 205 14 %

Semiràpids 22-11 kW 201 13 %

Normals 11-1 kW 1048 70 %

Total 120-1 kW 1499 100 %



Tecnologies

• Connexió a internet

• Els vehicles autònoms i connectats necessitaran estar connectats a internet per poder
posicionar-se, rebre i cedir informació pel que la connexió a internet a les vies serà
indispensable per a l’operació dels vehicles connectats. A causa de la gran quantitat
de dades amb la que treballaran els vehicles connectats fa que no només sigui
necessària la connexió a internet a tota la xarxa viària sinó que aquesta connexió
haurà de ser de qualitat.

• L’any 2019 hi ha connexió a 4G a un 62% del territori estatal, dada per sobre de la
mitja dels països avaluats a l’informe de KPMG International però insuficient per a la
implementació del vehicle autònom. D’altra banda l’aparició del 5G pot ser un
element disruptiu en l’evolució de la connectivitat dels vehicles. En aquest sentit la
Generalitat ha definit el 5G com a prioritat de govern i de país en els plecs de la
licitació del nou contacte de comunicacions, de forma que es prioritzaran
distribuïdors que tinguin projectes innovadors en l’àmbit del 5G.
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Legislació i normatives

• Per a la implementació sostenible de les operacions amb vehicles autònoms i
connectats cal avançar en l’àmbit de la legislació i les normatives. En primer lloc,
calen normes que homogeneïtzin els inputs que reben tant els vehicles
autònoms com les infraestructures viàries. En segon lloc, es necessita una
legislació que doni seguretat jurídica en àmbits com el de la responsabilitat civil
en cas d’accidents i la seguretat de les dades personals dels usuaris i les usuàries.

• A l’estudi realitzat per KPMG International, que avalua l’estat dels estats en
relació a la capacitat d’implantar vehicles autònoms, destaca de la legislació
espanyola diferents fortaleses i febleses. En aquest es posa de manifest la
necessitat de planificació estratègica en l’àmbit del vehicle autònom. En general
es dona un índex (en relació a la legislació) de 4.79, posicionant Espanya en el
número 19 en un rànquing de 25 països.
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Acceptació popular

• Un altre dels factors clau per a la implementació dels vehicles autònoms és
l’acceptació popular. És necessari que la ciutadania accepti l’ús d’aquestes
tecnologies a les vies públiques.

• A l’informe a escala estatal de KPMG International, en l’àmbit d’acceptació
popular, Espanya obté un 4.18, situant-se el país 18 de 25. L’informe destaca
com a punt fort que la ciutadania utilitza de forma habitual diferents tecnologies
innovadores, i posa de manifest la propensió a acceptar noves tecnologies.
D’altra banda com a punt feble es destaca l’absència de zones amb proves pilots,
que són de gran ajuda a la normalització per part de la ciutadania d’aquests
vehicles.
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Conclusions

➢ Per a l’operació dels vehicles autònoms i connectats cal una bona connexió a
internet a tota la xarxa viària.

➢ La legislació s’ha d’adaptar a l’aparició d’aquest nou tipus de vehicle i cal crear
noves normes per a simplificar les seves operacions.

➢ És necessari crear zones amb proves pilot per a normalitzar l’ús del vehicle
autònom i facilitar així l’acceptació ciutadana.
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• Igual que per als vehicles autònoms per a una implementació sostenible dels
vehicles voladors caldrà adoptar mesures innovadores que facilitin la seva
implementació i evolució. Aquestes mesures també s’estructuren en quatre
pilars. S’han d’adequar les infraestructures, s’ha d’adaptar la tecnologia operant
en la gestió, cal regular i legislar per garantir la seguretat i per últim cal també
facilitar l’acceptació popular dels vehicles voladors.

• Actualment, en l’àmbit de la legislació ja hi ha implantades algunes de les
mesures necessàries, però a la resta d’àmbits encara no s’ha iniciat l’adaptació a
la mobilitat del futur.
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Legislació i normatives

• En primer lloc es necessitarà una regulació que defineixi els possibles usos de
l’espai aeri metropolità i que contempli els diferents vehicles voladors i delimiti la
zona d’actuació de cadascun. Al regular cal també tenir en compte altres aspectes
com per exemple: el soroll i la llum emesa.

• Amb l’aparició de nous vehicles caldrà regular noves llicències per a conduir els
diferents vehicles voladors. En aquesta línia, el 15 de desembre de 2017 es va
aprovar el reial decret 1036/2017 que estableix un nou marc a nivell estatal en
línia amb els països de l’entorn. Aquest amplia els usos professionals gràcies a
l’habilitació de nous entorns per a les operacions, reforça els mecanismes per a
garantir la seguretat de les persones i els béns i estableix algunes limitacions en
l’àmbit esportiu i recreatiu. D’altra banda, s’està treballant per a crear una
normativa a escala europea, per tal d’harmonitzar les directives nacionals. És una
oportunitat per a introduir el concepte de la regulació en funció del risc.
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Conclusions

➢ Hi ha una regulació a escala estatal per als drons i les seves operacions, però és
insuficient per a l’activitat prevista en els pròxims anys.

➢ Caldrà adaptar les tecnologies i les infraestructures a la mobilitat del futur.
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• L’aparició d’aquest nou escenari amb els vehicles autònoms i els drons prenent rellevància en
el repartiment modal, planteja diferents reptes que l’administració haurà d’afrontar.

• Xarxa viària

• Una de les opcions per a introduir els platoons (grups de vehicles connectats a poca
distància) a la xarxa viària és la creació de carrils per a vehicles autònoms. En una
potencial implementació d’aquests serà necessari recalcular els esforços exercits pels
vehicles a infraestructures amb punts crítics, com per exemple ponts, i els afectes
aerodinàmics en altres infraestructures com els túnels. I en cas que fos necessari, adaptar-
les.

• Possibles nous desplaçaments

• La implementació dels vehicles autònoms podria suposar un augment del nombre de
desplaçaments totals, a causa de l’aparició de nous desplaçaments de vehicles autònoms
sense ocupació que van del lloc d’estacionament a l’usuari o usuària. Per evitar aquest
fenomen s’hauran de trobar maneres innovadores per a desincentivar els desplaçaments
dels vehicles sense ocupació.
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• Planificació urbana

• L’aparició de les operacions amb drons a nuclis urbans implica l’alteració del model d’espai
aeri urbà actual. És per això que s’haurà de trobar un encaix de la singularitat urbana dins
del model global de mobilitat per als vehicles voladors que permeti la seva operativitat de
forma ordenada i segura. Una altra de les modificacions en la planificació urbana a causa de
l’aparició dels vehicles voladors és l’aparició de la necessitat de reservar algunes zones per a
l’enlairament, l’aterratge, l’estacionament i la recàrrega elèctrica d’aquests vehicles.

• Models 3D

• Els vehicles autònoms i els drons necessiten models 3D de la xarxa viària i la superfície
urbana, respectivament. Aquests, juntament amb tota la informació emesa pels diferents
actors de la mobilitat, crearan models dinàmics on hi haurà tota la informació necessària per
als vehicles. A causa de les diferents alteracions tant a la xarxa viaria com a les zones
operatives dels drons caldran actualitzacions freqüents d’aquests models. Tot i que el
desenvolupament d’aquestes eines tecnològiques s’està portant a terme actualment, caldrà
trobar un model de gestió i explotació, que sigui just, eficaç i satisfaci totes les parts.
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• Seguretat

• En l’àmbit de la seguretat hi haurà un major flux de dades de les persones
usuàries, pel que s’haurà d’establir un marc en què assegurar la privacitat de
les dades de les diferents persones usuàries sigui una prioritat.

• Mercat laboral

• L’aparició dels vehicles autònoms i connectats pot comportar una pèrdua de
llocs de treball en el sector del transport, com per exemple taxistes o
transportistes. S’haurà de trobar una manera de reintroduir aquest col·lectiu
al nou mercat laboral. Tanmateix també provocarà un augment de llocs de
treball en el sector de la informàtica i les telecomunicacions.
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• D’altra banda aquest nou escenari de la mobilitat també proporciona diferents
oportunitats per a millorar el model de la mobilitat actual.

• Més dades

• El nombre de dades relacionades amb la mobilitat augmentaran de forma
que amb el tractament adequat d’aquestes hi haurà més recursos per a
optimitzar la xarxa de mobilitat, tant a temps real com per a plans
estratègics a mitjà termini.

• Algoritmes reguladors

• La potencial aparició de diferents algoritmes que regulin el sistema de
mobilitat, determinant les rutes preses pels diferents actors en el sistema -
tant aeri com viari- serà una oportunitat per a gestionar els diferents fluxos
de trànsit amb l’objectiu de maximitzar i optimitzar l’ús de les
infraestructures.

Diagnosi
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• Millora de la xarxa viària

• La implementació dels vehicles autònoms es veurà facilitada per una xarxa viària
que minimitzi els escenaris perillosos per a aquests a través d’un manteniment
freqüent del conjunt de marques viàries, tant horitzontals com verticals, que faciliti
la seva identificació. És per això que es presenta l’oportunitat de millorar el conjunt
de marques viàries a la xarxa viària.

• Nou model d’aparcament

• L’arribada dels vehicles autònoms és una oportunitat per a canviar el model
d’aparcaments. Com a conseqüència de l’autonomia dels nous vehicles, els
aparcaments ja no hauran de ser propers als destins, podent deixar a les usuàries i
els usuaris al seu destí i anant de forma autònoma a una plaça d’estacionament, on
esperar l’ordre d’anar a una nova destinació. És una oportunitat per a renovar, no
només la xarxa d’aparcaments, sinó també el concepte actual d’aparcament, virant
cap a un sistema més innovador amb un millor servei per a les persones usuàries.
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• Reducció de la congestió i les emissions

• Les operacions de drons per al repartiment de mercaderies d’última milla
poden reduir l’ús dels vehicles convencionals amb el mateix objectiu. Pel
que si s’incentiva l’ús dels drons destinats a aquest servei, es podrà provocar
un canvi modal en el transport de les mercaderies, disminuint així la
congestió i les emissions.

• Millora del transport públic

• Els vehicles autònoms també es podran utilitzar en el transport públic
donant l’oportunitat d’operar amb flotes modulars (vehicles autònoms
formats per diferents mòduls que poden circular conjuntament o per
separat) amb una major capacitat d’adaptació a l’estat de les vies facilitant
la seva gestió optima.

Diagnosi
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• A més a més de les tecnologies esmentades relacionades de forma directa amb la
implementació d’operacions amb vehicles autònoms i drons hi ha altres noves
tecnologies que també s’estan desenvolupant que complementaran i facilitaran la
seva introducció.

– Realitat augmentada. La realitat augmentada és una tecnologia que, a poc a poc,
es va introduint al món de l’automoció i pot millorar el servei de les persones
usuàries, tant del transport privat com de transport públic. A través d’aquesta
eina es poden crear noves interfases interactives que poden facilitar l’ús dels
diferents modes de transport.

– Carreteres elèctriques. Una de les aplicacions dels avenços en les tecnologies de
recàrrega elèctrica inductiva és la creació de carreteres electrificades que
carreguen els vehicles que es desplacen en aquestes. Aquesta tecnologia pot
redefinir el model actual de recàrrega de combustible i també pot ser
interessant l’estudi d’aquesta en l’aplicació del transport públic modular.

Diagnosi
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EA9.2 Preparant l’arribada del vehicle autònom

Línies d’acció

Objectius

• Impulsar un pla estratègic per a la implementació dels vehicles autònoms que 
estudiï l’impacte dels vehicle autònom i defineixi els canvis necessaris per a la 
seva implantació.



Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

• 1. Creació de la taula de l’automatització de la mobilitat.

• 2. Definició dels anàlisis preliminars necessaris per preparar l’arribada dels
vehicles autònoms en els camps legislatius, infraestructures, tecnologia i
acceptació social.

• 3. Establir convenis de col·laboració entre administracions i el sector empresarial
per tal de promoure la recerca i el desenvolupament de proves pilot o la
implementació de projectes al territori.

• 4. Explorar la possibilitat de crear una zona de proves permanent del vehicle
autònom i altres noves formes de mobilitat al SIMMB que incorpori espais de
formació per al món educatiu i professional.

• 5. Promoure un ecosistema de start-ups al voltant del vehicle autònom localitzat
al SIMMB.

EA9.2 Preparant l’arribada del vehicle autònom
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EA9.5 El proper mitjà de transport: els drons

Línies d’acció

Objectius

• Estudiar els canvis necessaris en la planificació i la regulació per assegurar la
segura i ordenada implantació de les operacions amb drons.

• Impulsar projectes innovadors en l’àmbit dels vehicles voladors.



EA9.5 El proper mitjà de transport: els drons

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

• 1. Creació d’un grup de treball sobre el sector dels drons i els vehicles voladors.

• 2. Anàlisi de les necessitats dels sector i elaboració d’un full de ruta.

• 3. Elaboració d’estudis de viabilitat, projectes de regulació comuna,
homologació... Per tal d’assegurar una correcta implantació d’aquest nou mitjà
de transport de mercaderies i persones. Delimitació d’espais per a l’ús de drons.

• 4. Impuls i suport a la indústria i a les impreses relacionades amb aquest sector.

• 5. Creació d’un livinglab urbà i un altre en l’àmbit de les comarques centrals per a
fer proves reals de funcionament.



Línies d’acció
EA9.6 Noves eines al servei de la 

mobilitat: la robòtica, la sensorització
i la realitat virtual



EA9.6 Noves eines al servei de la mobilitat: la robòtica, la sensorització i la 
realitat virtual

Línies d’acció

Objectius

• Incloure les noves eines innovadores al sistema de la mobilitat a mesura que 
vagin apareixent.



EA9.6 Noves eines al servei de la mobilitat: la robòtica, la sensorització i la 
realitat virtual

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

• 1. Participar en el grup de treball sobre la recerca i innovació de la mesura EA9.3

• 2. Realització dels estudis següents:

– a. Viabilitat d’implantar la robòtica en els desplaçaments d’última milla a
zones urbanes d’alta densitat.

– b. Valorar els avantatges de les noves tecnològiques en la xarxa ferroviària.

– c. Coordinar les eines digitals i les infraestructures físiques per a millorar el
sistema de la mobilitat.

– c. Estudiar els avantatges d’una possible implementació de la realitat virtual
en els diferents modes de transport.

– d. Analitzar els nous models de captació, tractament i gestió de dades que
puguin millorar el sistema de la mobilitat.

– f. Identificar trams on implantar innovacions tecnològiques com
l’electrificació de les carreteres.


