T-Mobilitat
Un sistema intel·ligent de
gestió del bitlletatge i
informació de la mobilitat
per a Catalunya

T-Mobilitat

T-Mobilitat un projecte de mobilitat
per a tot Catalunya

Projecte global en dos fases
T2
Tarragona
Lleida
i
Girona

Canvi tecnològic, de
model de gestió i de
model tarifari de tot
Catalunya

T1
REGIÓ
METROPOLITANA
DE BARCELONA
Canvi tecnològic a un sistema
sense contacte i de model de
gestió

Sistema de transport objectiu

BARCELONA :
Territori:
346 municipis
5,7 M habitants

Xarxa ferroviària:

TARRAGONA, LLEIDA I

412 estacions ferroviàries

GIRONA
Territori:

810 km

LLEIDA

GIRONA

636 municipis

760 línies autobús

1,9 M habitants

BARCELONA

Xarxa ferroviària:
90 estacions ferroviàries en dos

Xarxa autobús:

TARRAGONA

16.190 km

Títols de transport:
84 integrats

operadors

100 socials d’administracions

Xarxa autobús:

150 propis d’operadors

1.375 vehicles

Operació:

Operació:

75 empreses operadores

42 empreses operadores

955 M de viatges/any

T-Mobilitat
Model tarifari evolutiu

Solució preparada per
assumir un model
tarifari evolutiu

Tarificació
ajustada a l’ús
EL PREU DE CADA VIATGE
S’ADAPTARIA A LA MOBILITAT

La solució permetrà a futur evolucionar cap a un nou
model tarifari.

Targeta de mobilitat
adaptada a l’usuari
Reducció de tipus
de targetes
TENDINT A UNA ÚNICA TARGETA

Sistema mixt zonal i
quilomètric
ARREU DE CATALUNYA

Objectiu nou model tarifari únic
Nou model tarifari a desenvolupar basat en:
❖ Àrees metropolitanes amb tarifa plana dins del seu entorn.
❖ Tarificació quilomètrica a partir de l'àrea metropolitana.
A més incorporarà:
❖ La validació a la sortida en tots els serveis de transport de més d’una zona, tant d’autobús com
ferroviaris.
✓

Reducció del frau de salt de zona.

❖ La identificació de tots els usuaris amb dret a bonificació (en base de dades centralitzada).
✓

Reducció del frau en la compra i en l’ús indegut.

❖ Un nou sistema de gestió que permet incorporar de forma àgil nous títols de transport i canvis en les
xarxes de transport.
❖ Possibles millores: Post i pre-pagament, descomptes per ús, etc...

Solució interoperable i
escalable

Mobilitat:
Permet la coexistència de tots els modes
de mobilitat:
Transport públic, aparcaments, peatges,
bicicleta pública, etc.

normes internacionals, tant en la
gestió com en els sistemes

Mobilitat

El sistema s’ha dissenyat d’acord a
Transport:
Totes les empreses de transport
funcionen coordinadament, mitjançant

tecnològics que li donen servei, de

unes especificacions centrals de l’ATM.

forma que li permet:

Noves tecnologies:

❖ Suportar diferents models tarifaris.

✓ Nous productes.

❖ Ser interoperable.
❖ Ser escalable.

✓ Nous xips.
Transport

✓ Noves tecnologies.
✓ Nous models tarifaris.

T-Mobilitat
Model de gestió amb
visió client

Model de gestió basat en rols i en
normatives internacionals
Es seguiran els rols marcats per la ISO/IEC 24014:
Domini
Operacional

Propietari
Producte

Propietari
Aplicació

Domini de Gestió

Altres rols identificats:
- Gestor de la conformitat

- Propietari del suport
- Venedor del suport

Venedor
Aplicació
Venedor
Producte

Client

Recopilació i
Enviament
Servei Att.
Client

Gestor
Seguretat

Registrador
Operador
Servei

Ajut a la gestió de la mobilitat
La utilització de noves eines de gestió i la traçabilitat total de la mobilitat dels viatgers aporta
al Sistema de Transport els següents avantatges:

❖ Pels operadors del transport : més i millor

❖ Poder ajustar d’una manera fàcil i centralitzada el

informació de la mobilitat dels usuaris, la

sistema tarifari davant d’episodis diversos com és el de

qual cosa permet ajustar l’oferta a la

l’elevat índex de contaminació, etc...

demanda real.
✓ Incrementar aquells serveis de transports més

❖ Dotar al sistema de transport d’una eina que permetrà

utilitzats, amb el conseqüent increment de

implementar canvis i evolucions amb més facilitat:

satisfacció per part dels clients.
✓ Ajustar els serveis amb sobre-oferta, amb el
conseqüent estalvi.

✓ Evolucions en el sistema tarifari.
✓ Integrar nous serveis de mobilitat.

Atenció orientada al viatger
L’ús de noves eines de gestió (CRM) i de nous canals de relació (portal web i aplicació per
mòbils) permet implementar un model d’atenció al viatger del transport públic:
❖ Multipunt – atenció a través d’una xarxa de punts

❖ Qualitat
✓ Més comoditat: auto-servei a través de canals digitals i

formada per:
✓ Les Oficines d’Atenció dels operadors de transport ja

telefònic.
✓ Més fiabilitat: menys incidències.

avui existents.
✓ El Centre d’Atenció al Client de Catalunya com a

✓ Més garanties: recuperació de títols.
✓ Homogeneïtat: en tots els punts d’atenció es prestaran els

centre coordinador.

serveis d’atenció sota els mateixos criteris i regles i amb

❖ Multicanal – els serveis d’atenció s’ofereixen per
diversos canals:
✓ Presencial.
✓ Telefònic.
✓ Digital.

processos d’atenció estandarditzats.

Els serveis d’atenció han de satisfer les
expectatives dels usuaris i millorar la seva
experiència com a clients del transport públic

Informació de la mobilitat
La implementació de noves eines de gestió (eina d’alteracions, motor de rutes) i de nous canals
de comunicació (portal web i aplicació per mòbils) permet implementar un model d’informació a

l’usuari del transport públic, creant-se un Centre d’Informació de la mobilitat a Catalunya:
❖ Multicanal – la informació del transport s’oferirà als
❖ Global:
✓ Integra tota la informació de les diferents modalitats
de transport en temps real.
✓ Cobreix tot el territori per arribar a tota la ciutadania.

✓ Incorpora informació estàtica i dinàmica a temps real.

usuaris a través de diversos canals gestionats pels
operadors i pels Centres de Gestió de la Informació de
Catalunya:
✓ Portals web.
✓ Aplicacions per mòbils.

Els serveis d’informació han de servir als:
- Usuaris per prendre les decisions de mobilitat més òptimes en cada moment de manera senzilla.
- Operadors de transport per conèixer de forma ràpida l’estat general de la xarxa i les alteracions
que els puguin afectar.

Manteniment i operació de la tecnologia
La implementació d’una solució més robusta i d’eines de monitorització aporta els
següents avantatges:
❖ Reducció de les tasques de resolució d’incidències

d’usuari:
✓ Menor impacte en les tasques pròpies dels serveis de
transport.
✓ Increment en la qualitat dels serveis.

❖ Increment en el control de l’estat dels
equipaments tecnològics:
✓ Monitorització permanent dels equips.
✓ Manteniment preventiu.
✓ Anàlisi de les dades que permetran un model predictiu
de manteniment.

❖ Disminució de les tasques d’operació i de

manteniment:
✓ Implementació d’eines de gestió remota dels elements de
camp.
✓ Reducció de les tasques d’operació.
✓ Substitució de components electromecànics per
components electrònics.
✓ Eliminació de components sotmesos a desgast per fatiga.

T-Mobilitat
Planificació de la T-Mobilitat

Full de ruta de la T-Mobilitat
2017

T1

2020

2019

2018

Primera Fase

Segona Fase

Enginyeria i desenvolupament regió
metropolitana de Barcelona

Desenvolupament i operació
RMB

Tercera Fase
Canvi de model
tarifari

FINALITZACIÓ
EXISTÈNCIA
SISTEMA MAGNÈTIC

VALIDACIÓ D’EQUIPS, SISTEMES CENTRALS,
PROVES TÈCNIQUES

INICI DE POSADA EN SERVEI, PROVES PILOT I
PRESÈRIES
VALIDACIÓ DE SISTEMA GLOBAL I
MARXA EN BLANC
DESENVOLUPAMENT I ENTRADA EN
SERVEI DEL CAC I CGIT PER L’RMB

DESENVOLUPAMENT ENTRADA
EN SERVEI DEL CAC I CGIT PER

CATALUNYA

DESENVOLUPAMENT DEL NOU MODEL
TARIFARI

T2

Redacció del projecte

Primera Fase

Tercera Fase

Enginyeria i desenvolupament

Desenvolupament i operació
RETIRADA DEL SISTEMA
MAGNETIC I SENSE
CONTACTE ÀNTIC

T-Mobilitat
Gràcies!

