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El món local s’oposa
a la reclamació del
10% d’IVA al transport
públic
Jordi Xena
President de l’AMTU

E

l passat mes de novembre, a la darrera Assemblea General de l’Associació de Municipis per
la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), la qual tinc l’honor de presidir en qualitat d’Alcalde
de Santa Maria de Palautordera, ja vàrem informar a tots els nostres associats que l’Agència
Tributària havia endegat una campanya d’inspeccions als operadors del transport públic
amb l’objectiu de reclamar el pagament l’IVA de les aportacions que les administracions públiques
realitzen a aquestes empreses, en el si de les relacions concessionals per a la prestació dels serveis de
transport col·lectiu de viatgers.
Des del moment que l’AMTU va tenir coneixement d’aquestes actuacions ens vàrem posar a disposició
de tots els operadors, i les seves entitats representants (FECAV i ATUC), per treballar conjuntament en la
defensa dels interessos econòmics i de serveis del conjunt de les entitats afectades.

“Reclamem una nova
modificació legislativa
que aporti una solució
immediata a aquesta
situació”

La incorporació, el 27 de novembre del 2014, d’un nou apartat a l’article 78.3 de
la Llei de l’IVA, amb un contingut en aparença gairebé inofensiu, va provocar un
canvi en la manera de procedir de l’Agència Tributària la qual, mai havia plantejat
la subjecció a IVA de les aportacions públiques al transport públic, ni a la resta de
serveis subjectes a concessions administratives amb una previsió d’aportacions
en pro de l’equilibri econòmic d’aquestes relacions jurídiques i pel manteniment
de preus i tarifes socials per la ciutadania.

Així, com no podia ser d’una altra manera, des de l’AMTU, al costat de l’ATM, l’AMB i la Generalitat de Catalunya, treballem incansablement en la reclamació a l’Administració de l’Estat, competent en la matèria, i als representants parlamentaris, d’una nova modificació legislativa que aporti una solució immediata a aquesta situació, iniciada a les Corts
Generals i que ara, la mateixa institució, haurà de trobar la manera de revertir-la.
L’acollida a la nostra proposta ha estat plenament satisfactòria. El Secretari d’Estat d’Hisenda va comprometre’s
a posar-hi tota la voluntat i les eines per la defensa dels
serveis públics essencials i, molt especialment, del transport
públic.
Treballant plegats ho aconseguirem. La ciutadania mereix
respostes eficaces i àgils a necessitats que resulten bàsiques
per al sosteniment d’uns serveis públics que han d’estar a l’abast
de tothom. No és el moment d’encarir els serveis amb impostos
innecessaris, no repercutibles directament en la millora del transport públic. És el moment de continuar augmentat la qualitat i la
xarxa de mobilitat pública amb les infraestructures necessàries.

El dia 9 de febrer, Jordi Xena, Joan Prat i Pere Torres es van reunir amb el Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández
de Moya, per traslladar-li la preocupació i la proposta
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Tanmateix, la nostra associació va posar a l’abast de les administracions locals els serveis tècnics i jurídics
dels quals disposa per a la protecció dels interessos comuns, els quals estaven, i continuen estant, greument
amenaçats a la vista d’una modificació de la Llei de l’IVA, aprovada a finals de l’any 2014, que aleshores va
passar totalment desapercebuda.

Actualitat

EN DEFENSA DEL
SOSTENIMENT DEL
TRANSPORT PÚBLIC
Joan Prat
Director general de l’AMTU

D’esquerra a dreta, Antoni Novel, Director de serveis generals de l’AMB,
l’advocat Antoni Durán-Sindreu, Francisco de la Torre, President de la
Comissió de Pressupostos i Joan Prat, Director general de l’AMTU
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Una recent interpretació restrictiva de la Llei de l’IVA pretén gravar, amb un 10% d’IVA,
les aportacions públiques realitzades els anys 2015 i 2016 al transport públic.
L’impost també s’aplicaria a futur.

L’

any 2014 va aprovar-se la Llei 28/2014, de 27 de novembre,
per la qual es modificava la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), més concretament, l’article 78.2 de la Llei de l’IVA.

Abans de l’aprovació d’aquesta norma no existia cap mena de dubte, i així s’obrava en conseqüència, que les aportacions dineràries
que realitzaven les administracions públiques per al sosteniment de
la prestació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers estaven exemptes d’IVA, atès que no eren considerades subvencions
vinculades al preu.
No obstant, a partir de la modificació legislativa referida, l’Agència
Tributària, a mitjans de 2016, va determinar que les aportacions
públiques al transport passaven a ser considerades subvencions al
preu, i per tant, subjectes a l’impost.
Va ser arran de dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) de l’any 2014 (Le Rayon d’Or i Saudaçor), que es va
produir un canvi de criteri, motivant la modificació de la Llei de
l’IVA, i el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) va variar
el seu posicionament respecte a les subvencions al transport públic,
provocant que l’Agència Tributària (AEAT) iniciés múltiples expedients de gestió i de regularització contra els operadors del transport
públic, als quals se’ls sol·licita el pagament de l’IVA respecte a les
subvencions rebudes, en el marc de les concessions i contractes

d’aquest servei, per part, especialment, dels ens locals.
Aquests expedients poden arribar a reclamar l’IVA de les aportacions públiques de fins als quatre darrers anys, i l’aplicació a futur de
l’impost.
D’acord amb el canvi de criteri, l’AEAT considera que les aportacions i
transferències realitzades per part de les administracions públiques,
competents en la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers, per al sosteniment de l’equilibri econòmic de les concessions,
financen part del dèficit d’explotació del servei, suposant així l’existència d’una afectació directa al preu, fet que qualifica, l’administració tributària, d’aportació com a subvenció al preu subjecte a l’IVA.
Des del punt de vista jurídic, diverses han estat les opinions dels professionals respecte a la interpretació que l’AEAT realitza de la matèria.
N’hi ha qui considera que, en tot cas, les sentències europees no
s’ajusten exactament al supòsit de les concessions públiques de
gestió del servei de transport, fet que no hauria d’haver condicionat el legislador en la modificació de la Llei de l’IVA. D’altres justifiquen que dites aportacions no són subvencions al preu. I d’altres,
en canvi, sostenen que amb la modificació de la norma les transferències aportades per part de l’administració pública formen part
de la base imposable de l’IVA i, per tant, indubtablement han de ser
gravades pel 10% de l’impost.

Actualitat

Proposta legislativa per a la modificació de la Llei de l’IVA.
Lluny d’interpretacions i doctrina legal, el que resulta inqüestionable és que el transport públic és un servei bàsic i essencial per a la
ciutadania. La prestació d’aquest servei per part de les administracions públiques significa una de les càrregues econòmiques
més importants pel sector públic, tant per la Generalitat de Catalunya com pels Ajuntaments i entitats locals mancomunades per a
la prestació d’un servei que contribueix, de forma clara, a la mobilitat sostenible, la protecció el medi ambient, l’augment de l’ocupació, el creixement econòmic i la igualtat entre les persones.
Així doncs, l’AMTU, entitat que defensa el municipalisme i els seus
interessos, que no són altres que el del conjunt de la ciutadania, de
forma conjunta i coordinada amb l’ATM i el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, va reunir-se el passat 9 de febrer,
amb el Secretari d’Estat d’Hisenda per tal de posar de manifest els
importants greuges que l’aplicació de l’IVA a les aportacions públiques al transport podria provocar en l’equilibri econòmic d’aquestes
concessions, en les finances de les administracions, greument afectades per un dèficit de finançament general, i sobretot, en el sosteniment dels preus públics i tarifes dels usuaris del transport públic.
Aleshores, va lliurar-se al Secretari d’Estat una primera proposta de
modificació normativa per tal de solventar i aclarir qualsevol dubte
en relació a la interpretació del controvertit precepte.

Ferran Bel, Diputat Portaveu d’Hisenda i Funció Pública del Grup Mixt

Idoia Sagastizabal, Diputada Portaveu del Grup Basc a la Comissió
de Pressupostos

L’AMTU, en representació dels ens locals associats, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que va incorporar-s’hi a la iniciativa, aportant
un excel·lent treball d’estudi i anàlisi jurídic, vàrem defensar, els
passats dies 17 i 18 de maig, la nostra demanda davant d’alguns
grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats per
tal que tornés a modificar-se la Llei de l’IVA i s’elimini qualsevol referència a la imputació d’aquest impost a les aportacions públiques a
serveis bàsics i essencials, com són el transport públic de viatgers.
Fruit de les intenses reunions, la nostra proposta va finalment
materialitzar-se amb la presentació d’una esmena a la Llei
de Pressupostos de l’Estat per part del Partit Demòcrata de
Catalunya, la qual, tal i com ens van manifestar els grups
que donen suport als Pressupostos de l’Estat que presenta
el Govern espanyol, veien amb molt bons ulls, ja que eren
coneixedors de la situació.
Des d’aquí volem agrair la important acollida de totes i
cadascuna de les persones que van atendre les nostres
peticions, la sensibilització mostrada amb la problemàtica plantejada, la priorització dels interessos de
la ciutadania i de les administracions locals per sobre
de qualsevol altra qüestió i, sobretot, l’enorme feina
realitzada per tots els agents implicats en aconseguir
que les lleis protegeixin les necessitats bàsiques dels
ciutadans i ciutadanes, d’una forma decidida i taxativa, no permetent interpretacions en qüestions cabdals per al sosteniment d’una societat justa i social.
Esperem que arribem finalment a bon port.

Ana Madrazo, Portaveu d’Hisenda del Grup Popular i Juan Bravo, també del
Grup Popular, vocal a la Comissió de Pressupostos
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El Secretari d’Estat va atendre les propostes de les administracions
catalanes i va mostrar-se plenament receptiu i col·laborador en la
recerca de solucions a les qüestions plantejades.

ATM

Títols socials a
l’àmbit del Sistema
Tarifari Integrat
L’ATM ha reeditat l’estudi sobre els títols socials als serveis de transport públic de l’àmbit
del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona, que s’havia fet ja al 2007, per tal de
disposar d’una visió actualitzada de l’oferta i l’ús que se’n fa dins el seu àmbit d’actuació i
la seva evolució. L’abast de l’estudi ha estat el Sistema tarifari integrat (STI), que és de 296
municipis i més de 5,6 milions d’habitants, amb una zonificació de 6 corones tarifàries.
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S’han comptabilitzat 97 títols socials en ús al STI, dels quals 27
pertanyen a administracions supramunicipals i operadors ferroviaris i altres 70 pertanyen als municipis amb transport urbà
integrat.

des a persones en situació d’atur (6%) i famílies nombroses i monoparentals (3%) són menys freqüents en l’àmbit de la gestió municipal. Alguns títols s’adrecen simultàniament a diversos col·lectius.

1r grup: ATM, AMB, FGC i Rodalies Renfe
En el primer grup de 27 títols s’inclouen els títols socials ATM (T-12
-actualment T-16-, famílies monoparentals i nombroses, joves,
persones en situació d’atur), els títols de l’AMB vàlids als operadors de la primera corona (targeta rosa, T-4 i passi acompanyant), els títols de FGC (passi i targeta pensionista, famílies nombroses, etc.) i els títols de Rodalies de Catalunya (Renfe) (targeta
daurada, acompanyant, etc..).
Els col·lectius més beneficiats en nombre de títols del primer grup
són les famílies nombroses i monoparentals (13 títols) i les persones grans i/o pensionistes (6 títols). A continuació, les persones
amb discapacitat (4 títols), els estudiants/joves (3 títols) i només
hi ha un títol amb bonficació per a les persones en situació d’atur.
Demanda: quants viatges es fan amb títols socials?
Amb dades de l’any 2015, a l’àmbit del STI s’han efectuat 938,9
milions de viatges, dels quals un total de 252,5 milions corresponen a viatges realitzats amb títols socials; això representa gairebé
un 27% sobre el total de viatges del STI.
La distribució dels viatges amb títols socials és la següent:
1,8%

2n grup: títols dels municipis associats a l’AMTU
i de la resta del STI
En el segon grup de títols socials que s’ofereixen a l’àmbit del STI
s’hi compten fins a 70 títols socials dels diferents municipis amb
transport urbà integrat. Destaca el nombre de títols adreçat a les
persones grans (67% dels títols), els adreçats a les persones amb
discapacitat (37%) i els destinats a estudiants i joves (36%). Les aju-

4,1%

10,7%
42,4%
41,0%

ATM

42,4%

AMB

41,0%

FGC

10,7%

Rodalies Catalunya

1,8%

Municipis

4,1%

Es constata un creixement de la
tarifació social als serveis de transport
públic respecte gairebé 10 anys enrere:
actualment 1 de cada 4 viatges que es
fan al sistema té tarifació social.

ATM

Els títols socials integrats ATM representen el 42,4% dels viatges
socials del conjunt del sistema, seguits dels de l’ AMB (41%, vàlids únicament a la primera corona del STI). Els títols socials dels
municipis amb transport urbà integrat representen un 4,1% dels
viatges socials realitzats a l’àmbit del STI.

Adm. /Operador

Nombre de títols

Viatges 2015

AMB

3

103.437.202

ATM

11

107.156.832

FGC

7

27.005.722

Rodalies de Catalunya
(Renfe)

6

4.636.725

27

242.236.481

2007

2015

Variació %

Viatges títols socials
AMB

91.491.081

103.437.202

+13,06

El segon grup de títols socials (70 títols) han permès realitzar
10.307.152 viatges l’any 2015, amb la següent distribució per municipis:

Viatges títols socials
ATM

7.699.913(1)

107.156.832

+1.291,66

27.005.722

+39,50

Viatges 2015

Viatges títols socials
FGC (2)

19.358.919

Municipi
Terrassa

3.157.648

4.138.934

4.636.725

+12,03

Sabadell

2.811.367

Viatges títols
socials Rodalies de
Catalunya (Renfe)
Viatges títols socials
municipis STI

7.800.344

10.307.152

+32,14

130.489.191 252.543.633

+93,54

Total

Mataró

954.230

Demanda

TOTAL
Rubí
Manresa
Resta de municipis*
Total

505.402
456.954
2.421.551
10.307.152

* Alella, Barberà del Vallès, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Calella-Pineda, Granollers,
Cardedeu, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, Igualada, Lliçà
d’Amunt, Malgrat de Mar, Martorell, El Masnou, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Palau-solità i Plegamans, El Papiol, Parets del Vallès, Premià de Dalt-Premià de Mar, Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès-EMD
Valldoreix, Sant Esteve Sesrovires, Sant Fost de Campsentelles, Sant Sadurní d’Anoia,
Sant Vicenç de Montalt, Sant Vicenç dels Horts, Santa Maria de Palautordera, Santa
Perpètua de Mogoda, Sitges, Teià, Vacarisses, Vallirana, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Vilassar de Mar.

(1) només T-Jove any 2007
(2) validacions totals dels títols socials FGC (tant en la xarxa pròpia com en la resta
d’operadors de la primera corona del STI)
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Nombre de validacions
El primer grup de títols socials (27 títols) compta amb el major
nombre de validacions -242,2 M viatges a l’any 2015- d’acord
amb la següent distribució:

Reportatge

Taula de Qualitat de l’aire
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Objectiu: reduir un 30%
les emissions vinculades al trànsit

E

ls esforços que s’han dut a terme per
reduir les emissions contaminants
en els últims anys han portat a la
millora de la qualitat de l’aire per a les
partícules en suspensió (PM10), però no
han aconseguit la reducció esperada dels
nivells de diòxid de nitrogen (NO2). És
per això que la Generalitat, l’Ajuntament
de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals han aprovat els compromisos per reduir un 30%
les emissions vinculades al trànsit en el
termini de 15 anys. Es tracta del primer
gran compromís comú de les diverses
administracions, i envers la ciutadania,
al voltant d’uns objectius compartits per
garantir la qualitat de l’aire i protegir la
salut i el medi ambient.
L’acord afecta l’Àmbit-40, que són els
municipis de l’entorn de Barcelona declarats “Zones de Protecció Especial de
l’Ambient Atmosfèric”. A més d’aquests,

s’impliquen en aquest acord municipis de
l’àrea d’influència de l’Àmbit-40, que es
comprometen a contribuir en la difusió i
sensibilització entre la ciutadania, en tant
que són generadors de mobilitat sobre
aquesta zona de protecció especial. En total, les mesures beneficiaran directament
4,3 milions de persones de 4 comarques
de l’Àmbit-40 (Barcelonès, Baix Llobregat,
Vallès Occidental i Vallès Oriental), i indirectament 6 comarques més de l’entorn
de Barcelona (Osona, Bages, Anoia, Maresme, Alt Penedès, Garraf).
Restriccions a partir de desembre
de 2017
A partir del proper 1 de desembre, en
situacions d’episodi ambiental declarat
per la Generalitat, no podran circular en
l’Àmbit-40 les furgonetes i turismes anteriors a la categoria Euro 1. Es tracta de
les furgonetes matriculades abans de l’1
d’octubre del 1994 i els turismes matriculats abans de l’1 de gener del 1997. A la

Zona de Baixes Emissions Urbanes intrarondes aquesta mesura serà extensiva a
tots els turismes i furgonetes que no han
rebut l’etiqueta de la DGT. Les restriccions seran revisades anualment.
Progressivament, aquestes limitacions de
circulació s’aniran estenent, mitjançant la
creació d’una zona de baixes emissions. A
partir de l’1 de gener de 2019 la restricció
en l’Àmbit-40 per a furgonetes i turismes
anteriors a Euro 1 serà efectiva de dilluns
a divendres. Cada municipi podrà aplicar
restriccions més estrictes en funció de les
seves necessitats, mitjançant la implantació de zones urbanes d’atmosfera protegida a l’interior de les ciutats i d’una zona
de baixes emissions urbanes a l’interior
de les rondes de Barcelona i d’una zona
metropolitana de baixes emissions. En
l’Àmbit-40, aquestes restriccions afectaran 106.018 turismes (un 7% respecte el
total del parc mòbil) i 22.049 furgonetes
(un 16% respecte el total).

Reportatge
Vehicles

Prohibit circular

On

Furgonetes matriculades
abans 1/10/1994

EN EPISODIS AMBIENTALS

Àmbit 40

Turismes matriculats abans
1/01/1997

EN EPISODIS AMBIENTALS

Àmbit 40

Turismes i furgonetes sense etiqueta DGT

EN EPISODIS AMBIENTALS

Zona de Baixes Emissions
Urbanes Intrarondes

Vehicles

Prohibit circular

On

Furgonetes matriculades
abans 1/10/1994

DE DILLUNS A DIVENDRES

Àmbit 40

A partir 1/01/2019

Turismes matriculats abans
1/01/1997

DE DILLUNS A DIVENDRES

Turismes i furgonetes sense
etiqueta DGT

DE DILLUNS A DIVENDRES

Renovació del parc de vehicles
S’incentivarà la renovació del parc de
vehicles amb ajuts i bonificacions en els
peatges, per substituir-los progressivament per vehicles de baixes emissions,
es promourà el canvi de flotes en les
administracions públiques, i la creació
de punts de recàrrega d’elèctrics, entre
d’altres.

Àmbit 40
Zona de Baixes Emissions
Urbanes Intrarondes

Transport públic gratuït amb la Targeta
Verda Metropolitana
Es crearà una Targeta verda metropolitana
que donarà dret a 3 anys de transport públic
gratuït per a tots els serveis de transport
de l’ATM. Se’n podran beneficiar aquelles
persones de l’AMB que donin de baixa i desballestin un vehicle lleuger dièsel fins a Euro
3 (fabricats abans de 2005), o benzina o gas
fins a Euro 1 (fabricats abans de 1996) i mo-

tos tipus pre-Euro o Euro 1, i que no adquireixin cap vehicle nou durant la vigència de tres
anys de la Targeta Verda. Els municipis de
l’Àmbit-40 que no siguin beneficiaris de la
Targeta Verda Metropolitana es podran afegir a la nova tarifació social i ambiental.
Noves línies d’actuació
La Generalitat de Catalunya, l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona estudiaran la implantació d’un possible peatge per congestió en
Àmbit-40 en el marc del procés de revisió
i implantació d’un nou model de finançament de les vies d’alta capacitat de Catalunya. També estudiaran la implantació d’un
recàrrec sobre el preu dels carburants per finançar la millora de la tarifa dels transports
públics, i el disseny d’un nou model tarifari
quilomètric i un nou model de pagament
per ús que ha de substituir els 88 títols.
A més, la Generalitat dóna suport a la inclusió dels 36 municipis de l’AMB a la corona 1 d’acord amb la llei de creació de l’AMB.
Per tal d’abordar la implantació, es crearà
un grup de treball entre l’AMB i la Generalitat de Catalunya per estudiar-ne les repercussions tècniques. Aquest grup de treball
n’analitzarà la sostenibilitat econòmica i la
disponibilitat tecnològica per tal de poder
posar-hi calendari.

9 | MobiliCat / Maig 2017

A partir 1/12/2017

Territori i Sostenibilitat

Una ambició
compartida per
millorar l’aire
que respirem
Mercè Rius
Directora general de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic

L

a contaminació de l’aire és un dels principals problemes ambientals de les grans aglomeracions urbanes dels països desenvolupats. Té una influència directa en la salut de les persones
i estudis recents posen de relleu que determinats contaminants
poden afectar els sistemes neurològic i cardiovascular.

La conurbació de Barcelona no n’és una excepció, ja que els nivells d’òxid de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió (PM10)
sovint se situen per damunt dels llindars
legislats per la Unió Europea. Les causes
són estructurals, és a dir, formen part de
la manera de viure, de moure’ns i de produir de la nostra societat. Per tant, les
mesures que cal aplicar per combatre
la contaminació han de comportar canvis substancials i quotidians en aquesta manera de viure, de relacionar-nos
i de produir.

Ara, el principal objectiu a assolir és combatre la contaminació
generada per la mobilitat i això comporta obstacles importants
perquè les mesures que cal adoptar són complexes i les competències per abordar-les estan distribuïdes entre diverses administracions. Per tant, cal esforços coordinats i contundents per part
de totes les administracions si volem revertir la relació transport
públic-vehicle privat en la mobilitat quotidiana amb l’objectiu de
reduir el nombre de vehicles que circulen per les ciutats, restringir la circulació dels més contaminants i
afavorir la renovació del parc de vehicles i
la incorporació del vehicle elèctric i altres
combustibles menys contaminants.

coordinats i
contundents

per part de totes les
administracions si volem
revertir la relació transport
públic-vehicle privat

Ja fa temps que estem actuant en
aquesta línia, i hem fet avenços molt
importants. Ja l’any 1983 Catalunya va aprovar la Llei de protecció de l’ambient atmosfèric, que va comportar la creació de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, i
va propiciar millores que es van incrementar amb la incorporació
a la Unió Europea. En matèria de contaminació de l’aire d’origen
industrial, per exemple, hem avançat moltíssim: hem tret les indústries de les ciutats i hem incorporat tecnologies respectuoses
amb l’entorn. Però hem d’anar més enllà, ja que les evidències
dels efectes de la contaminació sobre la salut cada vegada són
més clares.

Per aquest motiu, el 6 de març de 2017 es va
celebrar la Cimera de Qualitat de l’Aire, convocada per la Generalitat i amb l’assistència
de l’Ajuntament de Barcelona, de la majoria dels consistoris dels del seu entorn i de les
entitats supramunicipals. Tots vam adoptar un
acord institucional per a la millora de la qualitat
de l’aire a la conurbació de Barcelona.

Aquest compromís fixa els objectius i els mecanismes de millora
de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, distribueix
funcions basades en les competències dels organismes i crea uns
òrgans de coordinació de les actuacions.
La naturalesa d’aquest repte reclama la coordinació i la cooperació de les administracions implicades. Només d’aquesta manera,
reunint les capacitats d’actuació de tots, podrem assolir els objectius de qualitat de l’aire que ens hem plantejat.
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cal esforços

Solucions per a
un transport urbà
més sostenible
Som l’única empresa centrada exclusivament en la fabricació d’autobusos híbrids i elèctrics

Polígon Castejón, Parcel·la P1 - E · Castejón de Ebro. Navarra. Espanya. T 943 69 70 53 · info@vectia.es

www.vectia.es

FGC

FGC aposta
per la mobilitat
sostenible
Punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics, un servei de motorsharing
i la incorporació de tres vehicles
nets a la pròpia flota d’FGC,
principals accions

F
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errocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) desenvolupa i dóna suport a
sistemes de transport que fomenten la
intermodalitat i la mobilitat sostenible com
la implantació de punts de recàrrega a les
seves estacions, la posada en marxa d’un
servei de motos elèctriques complementari
al servei ferroviari, o la incorporació de tres
vehicles catalogats com a nets que estan a
disposició dels seus treballadors.
A aquestes mesures cal sumar també els
autobusos d’aportació, amb més d’un milió i mig de viatgers a l’any, o la prova pilot
de transport sostenible que impulsa amb
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i la
Fundació Eurecat, per promoure l’ús de la
bicicleta elèctrica entre els polígons industrials del municipi mitjançant la reserva
d’un espai d’aparcament dins del recinte de
l’estació.
Tot això, amb l’objectiu que la mobilitat
sostenible sigui la primera opció, tant dels
propis empleats d’FGC com de tots els ciutadans de Catalunya.

Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
El projecte d’instal·lació de punts de recàrrega s’integra dins les mesures del Pla
d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire, horitzó 2020. L’impuls de la mobilitat

elèctrica és clau per contribuir a la reducció
del CO2.
De moment, ja s’han instal·lat punts de
recàrrega a disposició dels usuaris d’FGC a

FGC
14 | MobiliCat / Maig 2017

Aquest nou concepte de mobilitat sostenible permet a l’usuari complementar els
seus desplaçaments en transport públic per
la ciutat amb la comoditat de poder utilitzar una moto elèctrica i pagar només pels
minuts que s’utilitza. L’usuari només ha
de reservar la moto més propera a través
d’una aplicació i començar a pagar 0,24
cèntims el minut en el moment que la comenci a utilitzar. Es tracta d’un servei completament ecosostenible que actualment
ja compta amb una flota disponible de 250
motos a la ciutat de Barcelona i la previsió
d’assolir els 50.000 usuaris a final d’any.

les estacions d’Igualada, Volpelleres, Martorell Enllaç, Sant Cugat i Sant Quirze. En
cada cas, la instal·lació consta d’un aparell
amb dos endolls per a dues places d’aparcament. Els usuaris d’FGC poden deixar
connectat el vehicle elèctric a la zona de
recàrrega de les estacions mitjançant el
sistema de targetes RFID LIVE, que és fàcil,
intuïtiu i gratuït.
Servei de motorsharing
FGC ha signat recentment un acord de col·
laboració amb l’empresa Cooltra per promoure la mobilitat elèctrica a Barcelona,
a través d’un servei de motos elèctriques
compartides. Els usuaris d’FGC tenen des-

comptes per l’ús d’aquest servei, que vol
ser complementari a l’ús del ferrocarril.
Segons Enric Ticó, “amb aquest acord el
que fem és un obsequi als nostres clients
i treballadors perquè puguin utilitzar
aquest sistema de transport sostenible.
Des d’FGC afirmem que el millor sistema
de transport és el ferrocarril perquè és el
més econòmic i fiable, però és un sistema
rígid amb unes parades que no sempre
estan a prop del destí final de les persones
que es mouen. Per això des de fa temps
promovem diferents sistemes d’intermodalitat que afavoreixin l’últim desplaçament fins a la destinació”.

Vehicles sostenibles per al personal d’FGC
La flota de vehicles d’FGC compta actualment amb dos cotxes elèctrics destinats
principalment a tasques habituals com
poden ser els desplaçaments entre dependències de l’empresa i la facilitació dels enviaments de correu intern. Aquests vehicles
consumeixen fins a sis vegades menys que
un turisme de gasoil. A aquesta flota s’hi
ha de sumar un vehicle híbrid que s’utilitza
per als desplaçaments dels treballadors del
Centre Operatiu de Rubí.
D’altra banda, els centres corporatius de
Ferrocarrils a Barcelona, Rubí i Martorell
han adaptat els seus estacionaments amb
la instal·lació d’electrolineres per la recàrrega d’aquests vehicles. Aquests punts
permeten la càrrega de fins a tres cotxes
alhora amb dos endolls diferents.

I si estalvies
i tens cura del planeta
mentre condueixes?
Fent servir el gas natural com a combustible d’automoció, estaràs apostant
per una mobilitat sostenible amb grans beneficis econòmics i mediambientals.
Podràs aconseguir un estalvi en combustible entre el 25% i el 50%, i augmentar
els quilòmetres recorreguts amb els mateixos diners.
A més, ajudaràs a millorar la qualitat de l’aire. El gas natural redueix fins a un 85%
les emissions de NOx (no emet NO2 contaminant de referència per a la qualitat
de l’aire a les ciutats), disminueix en un 95% les emissions de partícules sòlides PM10
i fins a un 30% les de CO2.

Informa’t ara i comença a gaudir
de tots els avantatges del combustible eficient

900 500 404

gasnaturaldistribucion.com

AMTU

L’AMTU defensa el Corredor Mediterrani

E

l president de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà,
Jordi Xena, va participar el passat mes
d’abril en la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani, on va defensar “aquesta
infraestructura tant important i clau pel
món local”. Xena, que també és alcalde
de Santa Maria de Palautordera, va voler
parlar en nom dels 89 municipis i 2 consells
comarcals que estan associats a l’AMTU i
defensar “una infraestructura imprescindible per a la prosperitat de tots els territoris
per on passi aquest gran eix europeu”.
En aquest sentit, Jordi Xena va denunciar que
el Corredor Mediterrani segueixi sense ser
una realitat, quan “hauria d’haver estat un
dels primers corredors a executar-se i no l’últim”, i es va mostrar sorprès que el ministre
de la Serna digui que no és un problema de
diners sinó que va situar els retards en problemes administratius i de redacció del projecte.

El president de l’AMTU considera que el
món local hi té molt a dir en el Corredor
Mediterrani i en trens de Rodalies, perquè
“totes les infraestructures viàries vinculades estan sobre pobles i ciutats. Així,
tenir o no una entrada a la nova autopista,
disposar o no d’una terminal ferroviària,
ser o no part del recorregut de persones i

mercaderies pot representar el progrés o
l’oblit de molts municipis”. És per això que
va fer saber al conseller de Territori, Josep
Rull, “que compti amb la mobilització del
món local, per reclamar on calgui una necessitat d’inversió tan gran i tan vital, per a
situar els nostres municipis al capdavant de
la llista dels territoris més competitius”.

Ripoll primer municipi de la demarcació
de Girona que s’associa a l’AMTU
16 | MobiliCat / Maig 2017

L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha afirmat que “ens interessa molt formar part
de l’AMTU, ja que la voluntat de l’ajuntament de Ripoll és incrementar i millorar
la mobilitat urbana i interurbana de la
vila i l’AMTU ens pot ajudar fent estudis
de mobilitat. D’altra banda també ens
pot ajudar especialment en la reivindicació de la integració tarifària, no només
amb Barcelona sinó també amb tot l’eix
de la C17”.

L’

Ajuntament de Ripoll ja forma
part, des del passat mes de gener,
de l’Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i el president
de l’AMTU, Jordi Xena, acompanyats de
la regidora de Seguretat, Convivència i
Participació, M. Dolors Vilalta, i del director general de l’AMTU, Joan Prat, han fet
pública l’adhesió, que permetrà a Ripoll

beneficiar-se de tots els serveis que l’AMTU ofereix als seus associats.
Amb l’adhesió de Ripoll, l’AMTU ja suma
un total de 91 entitats adherides: 89 municipis i 2 consells comarcals (Alt Penedès i Baix Llobregat), amb una població
representada de 2 milions d’habitants i un
volum de viatgers urbans transportats de
prop de 41 milions anualment.

L’AMTU compta ara amb
91 entitats associades:
89 municipis i 2 consells
comarcals
El president de l’AMTU, Jordi Xena, ha
mostrat la seva satisfacció per l’adhesió
d’aquest municipi, “el primer que actualment tenim a la demarcació de Girona”, i
ha afegit que “desitgem que, després de
l’adhesió de Ripoll, hi hagi més municipis
gironins que vulguin també formar part
de la nostra Associació”.

AMTU

L’AMTU ja gestiona el Transport a Demanda
de Pineda de Mar i Sant Esteve Sesrovires

D

es de fa uns mesos, l’AMTU s’encarrega de la gestió dels
serveis de Transport a Demanda (TAD) dels municipis de
Pineda de Mar i Sant Esteves Sesrovires. Gràcies a la gestió
de l’AMTU, s’ha aconseguit millorar la mobilitat. Amés a més,
l’AMTU també està treballant amb el municipi d’Abrera la possibilitat d’implantar un sistema de TAD que ajudi a resoldre alguns
problemes de mobilitat que tenen actualment.
El servei que l’AMTU ofereix des de la seva central a Granollers
permet als ajuntaments desenvolupar eficaçment el transport a
la demanda dels seus municipis i alhora reduir costos de gestió.
L’AMTU té ara una bona experiència en l’assessorament i implementació de serveis de transport a demanda, ja que ha assessorat i està assessorant diversos municipis de Catalunya. A més a
més, està desenvolupant una Oficina Centralitzada de Gestió del
TAD que és específicament per a aquesta finalitat, que permet
compartir costos de gestió entre els ajuntaments que l’utilitzen.
Un dels aspectes que també s’ha reforçat amb aquesta gestió
és la de l’atenció a l’usuari, ja que, després d’haver encarregat el
servei, el ciutadà sempre rep la confirmació, per part del personal
de l’AMTU, que el servei es durà a terme en el lloc i hora pactades. La proximitat i la flexibilitat són les claus de l’èxit d’aquests
tipus de serveis.

Més de 40.000 T-16, de la corona 2 a la 6

A

Catalunya ja hi ha més
de 40.000 targetes T-16
pertanyents als 280 municipis de les corones 2 a la 6.
Segons les últimes dades, actualment hi ha un total de 40.504
T-16 registrades i actives en
aquest àmbit, que l’AMTU tramita per encàrrec de l’ATM.
En relació a ara fa un any, l’increment de targetes actives
de la T-16 ha estat de gairebé el 28%. Cal
tenir en compte que, aquest increment és
degut, en part, a l’ampliació de la franja
d’edat per adquirir aquest títol de transport
gratuït, ja que des de l’1 de gener passat, és
vàlid fins al dia 31 de desembre de l’any que
el noi o noia fan 16 anys.

Les cinc ciutats que lideren el rànquing en
unitats de T-16 actualment són: Terrassa (9.652), Sabadell (8.175), Sant Cugat
(3.787), Mataró (3.642), i Rubí (1.681).
Amb aquestes xifres, no és d’estranyar que
les tres comarques que concentren major
nombre de targetes T-16 són: el Vallès

Occidental (26.668), el Maresme
(4.901), i el Vallès Oriental (3.083).
En el rànquing de T-16 per habitant,
els cinc primers municipis són: Ripollet, que té un 6% de la població
usuària de la T-16; Fonollosa, amb
un 4,93%; Terrassa, amb un 4,49%;
Sant Cugat del Vallès, amb un
4,26%; i Sabadell, amb un 3,93%.
Així mateix, la franja d’edat en la
qual s’han sol·licitat més altes de
la T-16, entre gener i març de 2017, és la
dels nens i nenes que aquest any fan 13
anys (13,10%), seguits dels que fan 15 anys
(12,71%), i els que en fan 14 (10,39%). Els
que en fan 4, 7 i 8 anys són els que han
registrat menys demanda (3,89%, 4,84% i
4,84% respectivament).
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L’AMTU fa un seguiment del servei i de la pròpia gestió, amb
el lliurament d’un informe mensual a l’Ajuntament. En aquest
també s’hi poden recollir propostes de millora del servei o de la
seva gestió.

L’evolució de la planificació
i gestió de la mobilitat
L’Aimsun, el programari integrat - macro, meso, micro per simular qualsevol xarxa de transport de manera
senzilla i intuitiva per avaluar plans de mobilitat,
nova infraestructura, esdeveniments i molt més.
Desenvolupat a Catalunya, emprat a 75 països.
Informa’t sobre el programari, serveis i
propers cursos i seminaris a info@aimsun.com

www.aimsun.com

Castellbisbal
es mou

> 18 anys de

moviment constant
> Més de 257.000 viatgers del bus urbà de Castellbisbal el 2016
> En marxa el projecte de camins escolars del municipi
> Nou impuls a l’ús de la bicicleta

Maig de 2017
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Xifra rècord d’usuaris
del transport urbà
a Castellbisbal
Castellbisbal és un municipi de la comarca del Vallès Occidental, situat al marge esquerre del riu Llobregat, en la seva confluència amb la riera de Rubí. És un terme municipal
extens, de més de 31 km2, proper a punts de comunicació estratègics, cosa que ha afavorit l’aparició de nuclis de població dispersos, com són les urbanitzacions i nombrosos
polígons industrials. Entre els municipis amb els quals limita destaquen, al nord, Ullastrell; al sud, Sant Andreu de la Barca; a l’est, Rubí i Sant Cugat del Vallès; i a l’oest, Martorell i Abrera. Al 2016, la població de Castellbisbal era de 12.227 habitants; actualment,
el municipi forma part de la zona 2B del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM de Barcelona.
Des que fa 18 anys es va posar en marxa el transport urbà fins ara, el servei suma més
de tres milions de viatgers.

T

ot i que el transport públic urbà
és obligatori només per a municipis amb una població superior a
50.000 habitants, a Castellbisbal s’ha
fet, històricament, una aposta decidida per oferir aquest servei a la població. Mostra d’aquesta voluntat és que,
amb l’objectiu de connectar les urbanitzacions amb el nucli urbà del municipi
i aquest amb l’Estació de Rodalies de
RENFE, a finals de l’any 1999 va entrar
en funcionament el servei de transport

públic urbà de Castellbisbal. Aleshores
el bitllet senzill costava 100 pessetes i
només hi havia un únic microbús que feia
tot el recorregut.
Una mica d’història
Durant el seu primer any, el transport
urbà de Castellbisbal va sumar un total de
64.362 viatgers, quantitat que s’ha quadruplicat fins arribar als més de 257.000
usuaris registrats al 2016, quan s’ha arribat a una xifra rècord de passatgers.

En una primera fase, fins al 2003, el servei es va anar ampliant poc a poc: s’hi
van començar a incorporar les expedicions durant el mes d’agost i els caps de
setmana. No va ser fins al juny del 2004
que es va incorporar un segon vehicle a la
flota de transport públic urbà. Aquest ja
era un autobús dels grans, amb plataforma baixa que millorava l’accessibilitat
per a les persones amb mobilitat reduïda.
Anys després, al 2008, se suma un tercer
autobús al servei; amb l’arribada de la

crisi i la necessitat d’ajustar les despeses,
però, al 2012 es va haver de reduir la flota
del transport públic urbà a només dos
vehicles, que són els que s’hi mantenen
actualment.
Tot i comptar amb un autobús menys, els
darrers anys s’han ampliat les expedicions
a les urbanitzacions i ha augmentat el servei durant l’agost, els caps de setmana,
els dies festius i també les nits dels dies
laborables. A més, s’hi han aconseguit
millores importants, com ara el fet que,
des de mitjans de desembre de 2016, el
bus urbà compta amb una nova parada a
Martorell; això facilita la comunicació en
transport públic amb l’ambulatori i l’hospital del municipi veí, que són els centres
sanitaris de referència dels castellbisbalencs de les urbanitzacions de Can Santeugini i Costablanca.
Actualment, Castellbisbal compta amb
dues línies d’autobús urbà. La L1, que
uneix el nucli urbà amb l’Estació de Rodalies de RENFE amb una freqüència de 20
minuts; i la L2, que connecta aquests dos
punts del territori amb les diferents urbanitzacions.

Horaris i serveis especials
Pel que fa a la L1, la línia dona servei els
365 dies de l’any. De dilluns a divendres,
la primera expedició surt a les 5.47 del
matí en direcció a l’Estació de Rodalies de
RENFE. La freqüència de pas és cada 20 minuts, aproximadament, fins a l’últim trajecte, que surt a les 23.05 de l’estació de
trens. Els dissabtes, diumenges i festius, el
servei de la L1 comença a les 6.55 del matí
a Ca n’Amat i acaba al voltant de les 22.00
hores a l’Estació de Rodalies de RENFE.
La L2 es divideix en tres zones. La L2A que
circula per Can Santeugini i Costablanca,
la L2B que passa per Comte de Sert i Can
Costa, i la L2C que va fins a Santa Teresita.
Actualment fan una mitjana de 10 expedicions diàries els dies feiners, i cinc els caps
de setmana, festius i a l’agost. La L2, a més
de comunicar les urbanitzacions amb el
centre urbà i l’Estació de Rodalies de RENFE, és molt útil per al jovent que ha d’anar

als dos instituts del poble. Per això, l’horari
s’ha adaptat de manera que, durant tot
l’any, els joves poden arribar a classe a les
vuit del matí i tornar a casa en acabar la
jornada escolar. Un altre dels col·lectius
que es beneficia del transport urbà és el
dels treballadors de les empreses del municipi, ja que el bus dona cobertura a dues
terceres parts dels polígons industrials de
Castellbisbal.
Bonificacions
Des que va entrar en funcionament el
bus urbà, ara fa 18 anys, les persones més
grans de 65 anys poden viatjar-hi gratis.
A més, tots els nens i nenes a partir dels 4
anys i fins que facin els 16, també poden
utilitzar gratuïtament el transport urbà
fent servir la T-16 (abans anomenada T-12).
Al gener de 2017, un total de 207 joves a
Castellbisbal feien servir aquest títol de
transport, una xifra que representa un increment del 24% respecte a l’any anterior.•
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Autos Castellbisbal SA és el concessionari
del servei; l’Ajuntament en subvenciona
el 100% del dèficit, amb l’ajut de l’AMTU.
Al 2016, el cost del transport urbà va pujar a 503.866,38€; d’aquests diners, els
ingressos per bitllets van suposar un 23%
(117.120,97€), de manera que l’Ajuntament va subvencionar el 69% del servei
(346.261,77€) i l’AMTU hi va aportar el
8% restant (40.483,64€).

Evolució del nombre de passatgers
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“El transport
i el respecte pel
medi ambient
van de la mà”

Castellbisbal és un municipi petit en població -al 2016 eren 12.227 habitants-, però gran en
territori -més de 31 km2- , amb predomini de zones muntanyoses. Les distàncies entre el
nucli urbà, situat dalt d’un turó, i les urbanitzacions, disperses al llarg de tot el territori, són
llargues i plenes de pujades i baixades. La solució fàcil seria dependre del vehicle privat per
moure-s’hi, però aquesta no és l’aposta de l’alcalde, Joan Playà, que, durant tots els anys
que ha estat al capdavant del consistori (del 1991 al 2007) i des que en va ser reelegit al
2015, s’ha marcat com una prioritat facilitar un canvi d’hàbits cap a models de mobilitat
més sostenibles.

Quina ha estat l’evolució de la mobilitat
en transport públic des del 1991 a Castellbisbal?
Ha estat una evolució sorprenent. De
tenir una única línia de transport privada
que ens connectava amb el Baix Llobregat, Barcelona i Rodalies RENFE amb molt
poques freqüències, hem passat a tenir
servei d’autobusos urbà amb dues línies,
sis línies d’autobús interurbà (dues d’elles,
nocturnes), més el servei ferroviari de
FGC (línies S4 i S8) amb 120 expedicions
diàries, i de RENFE (línies R4 i R8) amb 168
expedicions diàries, que han augmentat
molt la freqüència de parades.

Quin va ser el motiu per prendre la
decisió?
El transport i el respecte pel medi ambient
van de la mà, ens calia aconseguir una
mobilitat sostenible que minimitzés els
efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de vida de les persones de les nombroses vies i polígons industrials que envolten
el municipi. Hem millorat constantment
el servei de transport públic en aquests
18 anys i, tot i que això té uns costos municipals considerables, el fet que més de
3.000 persones es desplacin diàriament
en transport públic ens indica que ha estat
una decisió encertada.
Segueix tenint la mobilitat sostenible la
mateixa importància per al seu govern?
Sense cap mena de dubte, la mobilitat és
present en totes les àrees: Sanitat, Serveis
Socials, Obres, nuclis residencials... i en
totes les nostres actuacions, motiu pel
qual busquem la complicitat constant de
les administracions superiors i d’altres,
com l’AMTU, que ens dona suport tècnic
i econòmic i a la qual estem molt agraïts
que ens hagi triat com a amfitrions de La
Jornada Catalana de la Mobilitat 2017.
On posen el sostre dels seus objectius en
mobilitat sostenible?
Nosaltres no ens posem mai límits en la

millora del dia a dia dels nostres ciutadans, però és evident que la inversió
econòmica que requereix seguir creixent i
ampliant línies o freqüències del transport
passen per buscar complicitats amb altres administracions, o per millorar altres
eixos estratègics de la mobilitat, com la
seguretat i l’eficiència, i la mobilitat equitativa i saludable.
Com s’aconsegueixen aquestes complicitats?
Actualment, estem treballant conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca per crear una línia de transport que uneixi les dues poblacions; també tenim reunions amb els responsables
de la Generalitat per millorar les freqüències del transport a Terrassa; i amb l’AMB
s’està començant a treballar per incloure els 18 municipis de la segona corona
metropolitana a la primera, perquè això
suposaria una reducció molt important en
les tarifes de preus del transport dels castellbisbalencs.
Dos anys després de l’inici del seu
mandat, quin balanç en fa en matèria de
transport públic?
El juny del 2016 vàrem aprovar el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Castellbisbal, que ens aporta eines per ordenar els

diferents tipus de transport; hem millorat
les freqüències de pas del Bus de l’Estació
i n’hem ampliat alguns horaris segons la
demanda dels usuaris. També hi hem fet
petites inversions per millorar les parades,
col·locant més marquesines i plataformes
per millorar-ne l’accessibilitat. Però hi ha
temes que encara no hem pogut resoldre, com ampliar les freqüències de bus a
l’Hospital de Terrassa o recuperar serveis
perduts per algunes retallades conseqüència de la crisi dels darrers anys. També volem estudiar el servei de transport la
demanda com a alternativa als residents
de les urbanitzacions.
Podria destacar tres decisions relacionades amb el transport de les quals se senti
satisfet?
La primera és la creació del Bus de l’Estació i del Bus Urbà el 1999, que va obrir a la
població noves opcions de mobilitat i va
generar la construcció de la nova Estació
de Rodalies RENFE. La segona, els carnets
per a la Gent Gran, que els permeten viatjar gratuïtament en l’autobús que va de
Castellbisbal a Barcelona (implementat
fa més de 20 anys) i en el transport urbà.
I tercera, facilitar el transport dels nostres
ciutadans als centres sanitaris de Rubí,
que estan molt a prop si es té vehicle privat, però molt lluny quan no en tens.•
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Però això deu ser la tendència a tot arreu
en la gestió del transport?
Possiblement, però recordem que el transport és un servei obligatori per a municipis
de 50.000 habitants, i nosaltres vàrem
apostar pel transport públic el 1999 quan
érem poc més de 7.000 habitants i no hi
havia hagut encara el creixement de l’eixample del nucli urbà.

Reforç del transport públic fins a l’Estació
de Rodalies RENFE

D

urant el 2016, l’Ajuntament ha incrementat el servei de
bus urbà augmentant, fins a 64, el nombre de combois
que s’aturen a l’Estació de Rodalies de RENFE de Castellbisbal
durant els dies laborables: se n’ha millorat la freqüència de
pas i s’ha creat una darrera expedició que surt de l’Estació a
les 23.05 hores.
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Es tracta de mesures per facilitar que els veïns de Castellbisbal
puguin desplaçar-se a agafar el tren en transport públic i no hagin
d’utilitzar el vehicle privat.

Millores al pàrquing
Malgrat tot, i pensant en els usuaris que necessiten agafar el cotxe,
l’Ajuntament ha habilitat a principis d’aquest any 2017 una vintena de
noves places d’aparcament en un terreny d’Adif proper al pàrquing de
l’Estació de Rodalies de RENFE, al costat del camí de Can Coromines.
Amb l’objectiu de millorar les condicions de les zones d’aparcament de l’Estació, l’Ajuntament també il·luminarà amb tres fanals
fotovoltaics els terrenys de propietat privada situats al pàrquing
que molts usuaris fan servir per estacionar-hi els seus vehicles.•

Impuls a l’ús de la bicicleta

A

mb l’objectiu d’impulsar l’ús de la bicicleta per desplaçar-se
pel municipi de forma fàcil, ràpida i segura, l’Ajuntament de
Castellbisbal ha començat a treballar en la creació dels primers
carrils bici del municipi. De moment, està estudiant dos projectes d’itineraris que ha encarregat a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB). Un d’ells vol unir la urbanització de Can Costa
amb els dos instituts públics del nucli urbà, i l’altre aniria de la
zona de Ca n’Amat fins al Canyet.
Per fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, també

ha entrat en funcionament un mòdul del Bicibox al pàrquing de
l’Estació de Renfe de Castellbisbal. El servei, que és una iniciativa conjunta entre l’AMB i l’Ajuntament, permet disposar d’un
aparcament protegit per a les bicicletes, que es poden estacionar
gratuïtament dins d’unes caixes metàl·liques que donen seguretat contra els robatoris i actes incívics. El Bicibox es va posar en
marxa a mitjans del passat mes de maig amb l’objectiu de facilitar
els desplaçaments als polígons industrials dels treballadors que
venen en tren a Castellbisbal. De moment, durant els primers sis
mesos de funcionament, s’hi han estacionat 127 bicicletes.•

Incentius a la
mobilitat sostenible

L

’Ajuntament de Castellbisbal està impulsant una sèrie de mesures
amb l’objectiu d’incentivar el canvi d’hàbits cap a models de desplaçament més sostenibles. Una d’elles és que els vehicles que disposen del certificat “zero emissions” poden estacionar gratuïtament a
les zones blaves del municipi i al pàrquing soterrani d’Els Costals.
També, al pàrquing d’Els Costals, s’ha habilitat un punt gratuït de recàrrega amb capacitat per a tres cotxes i tres motos o bicis elèctrics.•

Camins escolars, sostenibles i segurs

A

quest 2017 l’Ajuntament de Castellbisbal, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, té previst endegar una campanya de
comunicació i sensibilització ambiental per fomentar el projecte de
camins escolars del municipi i buscar complicitats entre els diferents
agents socials implicats, per facilitar que infants i joves puguin anar a
l’escola o institut de manera autònoma, sostenible i segura.

El transport urbà de Castellbisbal en xifres

257.298
17%

20
+500.000

45,49

+11.000
+210.000

usuaris del bus 2016

més de passatgers en els
últims quatre anys

quilòmetres de xarxa de
transport públic urbà

45

parades de transport públic urbà

marquesines

cost del servei del transport
urbà durant el 2016

hores anuals de servei

quilòmetres recorreguts a l’any

7 | Castellbisbal es mou

Una de la finalitats de la campanya, a més de fomentar els desplaçaments a peu, bici o patinet per anar a classe, és aconseguir que el
proper curs escolar entri en funcionament el Bus a Peu, una iniciativa que ha de comptar amb la participació de famílies dels centres
educatius que, amb un recorregut establert, es fan responsables de
diferents nois i noies de l’escola i els hi acompanyen, a peu, des de
diferents punts fins al centre i, també, de tornada a casa.
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INNOVANT SOLUCIONS ITS

PEL TRANSPORT

A GMV pensem que darrere de cada necessitat, darrere de cada problema, hi ha un repte
i una oportunitat per innovar. A GMV fem nostres els reptes dels nostres clients, convertint-los
en reptes a la nostra capacitat d’innovació.
Els nostres sistemes i solucions ITS (SAE, bitlletatge i peatge) estan concebuts per donar
suport a les necessitats operacionals de cadascun dels nostres clients. Fem ús de productes
existents o en desenvolupem d’altres completament nous, si això és necessari per atendre les
necessitats singulars dels nostres clients. Cobrim tot el cicle de vida, la consultoria i
enginyeria inicial, el desenvolupament de programari i ‘hardware’, integració de sistemes,
manteniment i suport a les operacions.
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Reportatge

Alcaldes i regidors
de Catalunya, amb la
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T-Mobilitat
Una delegació de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU),
encapçalada pel seu president, Jordi Xena, i una de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB)
encapçalada pel vicepresident, Antonio Poveda, ja han pogut comprovar de primera mà com
funcionarà el nou sistema de pagament del transport públic mitjançant la tecnologia de xip
sense contacte (contactless) que es posarà en marxa amb la implantació de la T-Mobilitat.

A

lcaldes i regidors de Catalunya, membres de l’AMTU i de l’AMB, van assistir
a la presentació de la T-Mobilitat, que
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
va realitzar en el marc del Mobile World
Congress, durant la qual van fer una simulació de pagament i validació d’un bitllet de
transport públic, tot realitzant un circuit pel
mateix estand de l’ATM. D’aquesta manera,

van poder comprovar el canvi radical que
suposarà la implantació de la T-Mobilitat,
ja que el nou sistema de pagament que va
associat a aquesta targeta és molt ràpid i
còmode, cosa que facilitarà l’ús del transport públic. Amb la T-Mobilitat el sistema de
venda permetrà el prepagament, el postpagament (domiciliació bancària), la recàrrega
per internet i el pagament per mòbil.

La implantació de la
T-Mobilitat canviarà

radicalment la manera com els
usuaris fan servir el transport
públic a Catalunya, amb un
sistema de venda i validació més
segur i personalitzat

Reportatge
Antonio Poveda, alcalde de Sant Joan Despí i vicepresident d’AMB, Mercedes Vidal,
regidora de l’Ajuntament de Barcelona, i el conseller Josep Rull

Antoni Subirà, regidor de Premià de Mar

Àngel Castillo, regidor d’Arenys de Munt

Miguel Angel Bueno, regidor de
Montornès del Vallès

La T-Mobilitat funcionarà amb sistema contactless
21 | MobiliCat / Juny 2016

Presentació de la T-Mobilitat en el Mobile World Congress

Jordi Xena, president de l’AMTU i alcalde de
Santa Maria de Palautordera

Marc Castells, alcalde d’Igualada i
diputat a la Diputació de Barcelona

Juli Fernández, alcalde de Sabadell, amb
Jordi Xena, president de l’AMTU

Alcaldes i regidors han comprovat com funciona la
validació de bitllet amb la T-Mobilitat

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, i
Marc Armengol, regidor de Terrassa

Olga Sànchez, regidora de Manresa, i
Joana Barbany, regidora de Sant Cugat

Pàgines empresarials

Gas natural per a vehicles:
un combustible net amb el medi ambient,
econòmic i tecnològicament madur

Amb el gas natural vehicular es pot estalviar fins a un 50%
per quilòmetre recorregut i reduir fins a “quasi-zero” els
contaminants de referència per a la qualitat de l’aire.
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A

vui dia, ens enfrontem a un
problema mediambiental
cada cop més greu: la contaminació de l’aire. Un dels principals
factors causants d’aquesta situació
és el sector del transport, que ha
tingut una dependència crítica del
petroli des dels seus inicis. El panorama actual exigeix noves energies
més netes i eficients, com el gas natural vehicular (GNV).
Els beneficis mediambientals del
GNV són múltiples. El seu ús re-

dueix fins a un 85% les emissions
d’òxids de nitrogen (NOx) i més del
95% de partícules sòlides PM10. Alhora, desapareixen per complet les
emissions de NO2 (contaminant de
referència per a la qualitat de l’aire
a les ciutats), i disminueixen fins
a un 30% les de diòxid de carboni
(CO2), amb la qual cosa es contribueix a pal·liar l’efecte hivernacle. A
més, en comparació amb els motors
dièsel, el gas natural vehicular produeix un 50% menys d’emissions
sonores i vibracions.

Apostar pel GNV és apostar també
per una opció més econòmica que els
combustibles tradicionals: es poden
aconseguir estalvis que oscil·len entre el 25% i el 50%. Per exemple, un
cotxe de gas natural pot recórrer 555
km amb tan sols 20€ (180 km més
que amb gasoil i 280 km més que
amb gasolina). A més hi ha determinats beneficis i incentius fiscals, com
ara reduccions de cost en l’impost de
vehicles de tracció mecànica, en els
peatges de les autopistes o en l’estacionament de zones regulades.

• El GNV suposa grans beneficis mediambientals que permeten millorar la
qualitat de l’aire de les ciutats, i per tant, la qualitat de vida de les persones.
• El gas natural és un combustible molt competitiu des del punt de vista econòmic.
• El seu ús està àmpliament estès a diversos països del món des de fa dècades.
El gas natural vehicular, és la mateixa energia que la utilitzada en usos tradicionals, com l’aigua calenta i la calefacció a les
llars, servida en unes condicions especials de pressió i temperatura que en facilita la càrrega en vehicles, ja sigui en la seva
forma comprimida (GNC) o la forma líquida (GNL)
Mode de subministrament
GNC

Gas Natural Comprimit

GNL

Gas Natural Liquat

Aplicació

Pàgines empresarials
El GNV és un combustible tecnològicament madur que des de fa
dècades està àmpliament estès a diversos llocs del món, especialment
a l’Amèrica Llatina i diversos països
europeus com Itàlia o Alemanya. Al
nostre país, Gas Natural Distribució
també està treballant en solucions
que permetin el desenvolupament
del gas natural com a combustible
per al transport. Actualment són
molts els ajuntaments espanyols

que col·laboren amb la companyia
i que ja aposten per una mobilitat
sostenible amb vehicles de GNC per
als seus serveis públics, entre els
que hi ha importants ciutats com
Barcelona, Madrid, València o Sevilla.
A nivell particular, també s’espera
una tendència a l’alça. Segons un
estudi de Deloitte, actualment a
Espanya hi circulen uns 6.100 ve-

hicles propulsats per gas natural,
xifra que el 2045 podria assolir les
800.000 unitats, ja sigui gràcies a
la compra directa d’un vehicle de
GNV o bé per la transformació de
vehicles tradicionals de gas natural. Aquesta darrera operació és
senzilla, es fa en tallers especialitzats i consisteix en la instal·lació
d’un kit homologat perquè el vehicle antic també pugui funcionar
amb gas natural.

Exemples pràctics reals

Taxi (vehicle híbrid) transformat al gas natural
Un taxista que transforma el seu vehicle híbrid al gas
natural (GNC) té uns estalvis de més de 4.000 €/any
(fent 75.000km/any), i amortitza el canvi al gas natural
dins del primer any.

Empresa de distribució
Una empresa amb 6 furgonetes de GNC poden
proporcionar uns estalvis de més de 6.000€/any,
amortitzant el canvi al gas natural abans del segon any.

Beneficis econòmics
4.000 €/any per taxi
híbrid
50% d’estalvi
econòmic en
combustible

Beneficis econòmics
1.000 €/any per
furgoneta
30% d’estalvi econòmic
en combustible

Beneficis ambientals
-15% emissions NOx
-30% emissions CO2
-95% partícules PM10
-50% reducció del soroll

Empresa transportista internacional
Flota amb 25 camions pesats transformats al gas
natural que recorre un total de 2.500.000 km/any.

Beneficis
econòmics
25% d’estalvi
econòmic en
combustible

Beneficis ambientals
-85% emissions NOx
-25% emissions CO2
-95% partícules PM10
-50% reducció del soroll

Beneficis ambientals
-80% emissions NOx
-25% emissions CO2
-95% partícules PM10
-50% reducció del soroll

Flota d’autobusos
Una flota de 400 autobusos de GNC que consumeix 170
GWh/any.

Beneficis econòmics
30% d’estalvi econòmic
en combustible

Plaça del Gas 2 pl. 01
08003 Barcelona
Espanya

Beneficis ambientals
-85% emissions NOx
-15% emissions CO2
Reducció 5 tones de
partícules en suspensió
-50% reducció del soroll

www.gasnaturaldistribucion.com
T. 934025123
jesentenach@gasnatural.com
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Amb el GNV és possible amortitzar el canvi abans del primer any o estalviar fins a un 50% en combustible. Grans al·licients que proven que es tracta d’una solució profitosa i amb un “llarg recorregut”.

Pàgines empresarials

AVANZA.
REDUÏM DISTÀNCIES, UNIM CIUTATS
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AVANZA és la companyia líder en mobilitat urbana i metropolitana a nivell estatal: primer
operador privat de transport públic urbà, primer operador privat de transport metropolità a
Madrid, primer gestor privat de serveis públics urbans de tramvia i metro, primer operador
privat d’estacions d’autobusos, i segon operador de transport de llarg recorregut en autobús.

AVANZA forma part de la multinacional ADO, un dels 10 primers
operadors privats de transport de
viatgers de tot el món
Amb més de 240 milions de viatgers transportats, el grup AVANZA
treballa tots els àmbits del transport de viatgers per carretera:
transport urbà, transport metropolità, transport de llarg recorregut, transport regular d'ús especial i transport discrecional. A això
cal sumar també la gestió d'estacions d'autobusos i d'àrees de servei,
i la gestió de serveis de transport
amb tramvia.
A més, gestionen de manera integral totes els aspectes del transport:

transport escolar, transport turístic,
transport de treballadors, bicicletes
públiques, transport per a esdeveniments, transport de localitzacions
especials

Transporta anualment
més de 240 milions de
viatgers, en una flota de
més de 8.000 vehicles,
que recorren més de
140 milions de Km
L’èxit del seu servei es basa en proporcionar al viatger un servei de
qualitat, amb la màxima puntualitat i seguretat, i elaborant enques-

Solucions de mobilitat eficient i serveis complementaris per als viatgers

tes periòdiques de satisfacció per
aconseguir l’excel·lència en el servei. El seu model de gestió es basa
en l’eficiència econòmica, tècnica i
energètica, i sempre amb la màxima competitivitat i innovació.
Compromesos amb
el medi ambient
AVANZA promou el transport públic
com l’alternativa de desplaçament
més sostenible i respectuosa amb el
medi ambient. A més, la política ambiental d’AVANZA es basa en la correcta gestió energètica en cadascuna
de les seves explotacions, i per això
fomenta la implantació de vehicles
energèticament eficients, baixos en
emissió de contaminants.

Pàgines empresarials
Activitats que desenvolupen en les
ciutats on operen.
• Col·laboració amb associacions i
ONG’S

•
•
•
•

Concurs de dibuix infantil
Visites de col·legis a les instal·lacions
Participació al Dia de la Mobilitat
Curses populars

Socis estratègics
de l’administració
Avanza posa tot el seu esforç en
ser el millor soci estratègic de
l’administració, treballant amb la
màxima eficiència i competitivitat. Els seus alts índexs de satisfacció amb les diferents administracions avalen una trajectòria de

130 anys d’èxit en el compliment
dels seus serveis.
Avanza a Catalunya
Avanza està present a Catalunya
des de l’any 1989. Actualment té les
concessions de tres ciutats importants com Terrassa, Mataró i Rubí, i
també opera la línia de llarg recorregut Barcelona-Osca. A més també
ofereix serveis discrecionals.
• +18 milions de viatgers
• +100 vehicles
• +300 treballadors

Mobilitat Urbana

Mobilitat Interurbana

Llarg recorregut

1r

Principal

+40

22

6.000

200

2.000.000

operador privat de serveis de
transport urbà a Espanya

+36

ciutats a Espanya i Portugal

+700
vehicles

+140.000.000
de viatgers

operador en àrees metropolitanes
concessions
ciutats

900

vehicles

70.000.000
de viatgers

destinacions a nivell nacional
vehicles en el món
de viatgers en el món
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Implicació en la vida diària dels
ciutadans
Una de les preocupacions d’AVANZA
és contribuir al desenvolupament
social i a la millora de la qualitat de
vida dels seus habitants. Per això,
s’implica en aquelles ciutats on opera, formant part de la vida diària
dels seus ciutadans.

Pàgines empresarials

EASY GREEN, SISTEMA DE PRIORITAT
AL TRANSPORT PÚBLIC
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ALUMBRADOS VIARIOS S.A. (ALUVISA), empresa catalana fundada a Sabadell, és una
empresa orientada al servei, formada per un conjunt de personal amb àmplia experiència
en l’execució de projectes d’instal·lació i manteniment d’equips de gestió de trànsit,
instal·lacions semafòriques, equipament ITS, enllumenat, mobilitat intel·ligent,
energia, comunicacions, integració de serveis i desenvolupament de software.

C

ada vegada més, les administracions municipals i
supramunicipals impulsen
models de mobilitat basats en el
transport públic i els desplaçaments sostenibles. Els nous models
tenen com a eixos principals: 1.
L’equilibri dels diferents modes de
transport; 2. L’ús més racional del
vehicle privat; 3. El clar impuls del
transport públic; 4. L’èmfasi en la
seguretat viària i l’accessibilitat; 5.
L’atenció especial a la sostenibilitat
i la gestió de la distribució de mercaderies.
Com a conseqüència d’aquest
impuls, l’increment de la mobilitat interna en els darrers anys ha
estat absorbida majoritàriament
pel transport públic (i la mobilitat a peu i en bici). Aquest objectiu

es tradueix en criteris d’actuació
concrets, dos dels quals són: 1. Increment de la freqüència, millorant la fluïdesa (velocitat comercial) en el recorregut; 2. Millora de
la qualitat del servei. El desenvolupament d’aquests models s’ha
de realitzar mitjançant projectes
concrets com la implantació d’un
sistema de cessió de prioritat al
transport públic, que en permeti
millorar la qualitat de servei i la
velocitat comercial.
Aquesta coordinació es fa efectiva, principalment, mitjançant una
adequació del comportament de les
cruïlles prioritzant el pas dels vehicles de transport públic per davant
de la resta del transit, en sintonia
amb els models de mobilitat urbana que s’implanten arreu.

ALUVISA disposa actualment de
delegacions a Madrid, la Corunya, Oviedo, Cornellà de Llobregat, Sabadell i Mataró, a nivell
nacional; i a Amèrica Central,
Polònia, Colòmbia, el Marroc i
Andorra, a nivell internacional,
a més de participar en projectes
a Romania, Equador, Hondures i
l’est de la Xina.
Entre els seus projectes de referència cal destacar el Sistema
de Gestió Dinàmica de Velocitat
Variable dels Accessos a Barcelona (SCT), la Modernització de les
instal·lacions semafòriques de la
ciutat de Managua (Nicaragua), o
el manteniment de les instal·lacions ITS de gestió del trànsit a les
carreteres de les zones nord i sud
de Catalunya per al SCT, per tot
l’àmbit de la zona de l’AMTU.

Pàgines empresarials

Com funciona EASY GREEN?
El sistema EASY GREEN funciona
mitjançant uns senyals d’entrada
al regulador semafòric, generat
per demandes a necessitat dels vehicles de transport públic, utilitzant en aquet cas un emissor de
radiofreqüència d’alta seguretat,
instal·lat al vehicle. A l’altra banda,
un receptor instal·lat dintre d’un
mòdul semafòric a la cruïlla amb
prioritat, capta aquest senyal i el
transmet al regulador.

realitza un estudi cruïlla a cruïlla,
amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament del sistema.
Avantatges del Sistema. El sistema EASY GREEN de prioritat al
transport públic té les següents
característiques principals i avantatges:
1. Alta seguretat; la instal·lació té
un codi de seguretat comú per a
tots els elements, personalitzada
per cada client (Ajuntament, Enti-

tat, etc.), tenint el control de tots els
emissors instal·lats i la gestió dels
nous comandaments, i altes i baixes
dels mateixos.
2. Llarg Abast; permet al regulador
rebre el senyal amb antelació per
obrir o allargar la fase verda que
permet el pas del vehicle de transport públic.
3. Immune als sorolls; tots els
equips treballen a una freqüència
menys saturada (868 MHz), augmentant la fiabilitat.

Components del Sistema EASY GREEN
1. Emissor. Es col·loca al vehicle de transport públic, amb 2 opcions d’instal·lació. La primera és un
comandament a distància (opció d’elevada senzillesa
i més dinàmica, permet portabilitat entre diferents
vehicles en cas de canvis o avaria als mateixos, etc.).
La segona opció, integració de l’emissor en caixa estanca instal·lada a la consola de l’autobús o vehicle
de transport públic (opció per integrar amb el SAE i
que permet generar automàticament les demandes
de prioritat en cas de retards, incidències, etc.).
2. Receptor. S’instal·la al semàfor sobre el qual s’actuarà, juntament amb l’antena. El senyal rebut pel
receptor es transmet via cable fins al regulador.
3. Mòdul semafòric per la confirmació/informació al conductor de la prioritat. Per donar
informació als conductors del vehicle de transport

públic, sobre l’estat de la demanda de prioritat,
s’utilitza un mòdul semafòric amb la lletra “B”. La
solució, visual i senzilla, permet aconseguir que
el conductor es centri en la conducció, no hagi de
mirar el taulell del seu vehicle, i tingui informació directa a la vista. La lletra “B” en intermitent
indica que el regulador ha rebut la demanda i està
pendent d’executar. La lletra “B” encesa fixa indica
que la demanda s’està executant. Aquesta òptica de
LEDs amb la lletra “B” és adaptable a qualsevol tipus de semàfor.
4. Senyal de prioritat. Indica al conductor el número de prioritat que té el carrer pel que circula per
la ràpida gestio de la petició en cas de necessitat. La
seva instal·lació dependrà de les ubicacions de les parades o de la visibilitat de la mateixa a l’acostar-se el
vehicle a la cruïlla.

Passatge de la Plàsmica,
s/n Nau 9
08940, Cornellà de Llobregat

www.aluvisagrupo.com
T. 937119461
general@aluvisagrupo.com
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El conductor del vehicle dotat amb
el dispositiu de prioritat, quan ho
considera convenient (perquè porta retard, perquè adverteix una
congestió prop de la cruïlla, etc.),
acciona el sistema mitjançant un
botó, el qual transmet un senyal,
“informant” el regulador de la cruïlla de la seva presència i el sentit de
la seva marxa. Llavors, quan l’equip
regulador ha rebut el senyal emès
pel conductor i està en condicions
d’alterar el funcionament normal
de la intersecció, gestiona la prioritat optimitzant el cicle semafòric .
Per a cada cas particular, ALUVISA

Pàgines empresarials
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Ronda Gi, el nou dispositiu
d’Autopistas per no aturar-se
als peatges de l’AP-7
Autopistas ha posat en marxa aquest distintiu per facilitar la mobilitat als usuaris del
tram gratuït Fornells de la Selva-Vilademuls
Autopistas, companyia del Grup
Abertis, ha posat posat en marxa
Ronda Gi, un dispositiu en forma
d’adhesiu que permet als vehicles lleugers (excepte motocicletes) passar pels peatges de l’AP-7,
en el tram de Fornells de la Selva-Vilademuls, sense aturar-se.
Aquest dispositiu, que és totalment gratuït, té com a objectiu
millorar la mobilitat a la circumval·lació de Girona, i fer més còmode i fluid el pas dels gironins
per l’autopista.
RondaGI facilita, des del passat
mes de març, l’entrada i sortida
entre els enllaços de Fornells de

la Selva, Girona Sud, Girona Oest,
Girona Nord i Vilademuls. Només
serà vàlid en aquests moviments
interns.
Segons la sotsdirectora d’Autopistas, Anna Bonet, “aquest projecte és una aposta per la innovació però sobretot és un servei als
nostres clients amb un objectiu
clau que forma part del nostre
ADN: facilitar la fluïdesa i la seguretat del trànsit”.
L’adhesiu s’enganxa a l’interior del
vidre davanter, just darrere del
mirall retrovisor i, quan una ante-

Què és
RondaGI?
Ronda Girona és un dispositiu
que facilita la mobilitat d’entrada i sortida a Girona, entre els
peatges de Fornells de la Selva,
Girona Sud, Girona Oest, Girona
Nord i Vilademuls, de manera
totalment gratuïta i sense realitzar parades. Amb aquest dispositiu gratuït, el pas pel peatge
resulta més còmode i fluid.

El dispositiu RondaGI ha d’anar
enganxat a l’interior del vidre
davanter, just darrere del
mirall retrovisor.
Un cop col·locat no desenganxis
el dispositiu, deixaria de ser
vàlid.

Des del passat mes de març, Autopistas ha començat a distribuir
200.000 dispositius i es calcula que

Els clients que obtinguin aquest
dispositiu i es registrin a la pàgina web d’Autopistas, disposaran
d’avantatges i informació gratuïta
per a planificar els seus viatges per
autopistes.
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Ja es pot sol·licitar el dispositiu als
peatges de Girona Nord i Girona
Sud, als ajuntaments de Girona,
Salt, Sant Gregori, Sarrià de Ter,
Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter,
Vilademuls, Fornells de la Selva,
Vilablareix i Aiguaviva, i al Consell
Comarcal del Gironès (fins a exhaurir existències).

Com i on
s’instal·la?

uns 11.000 vehicles circularan diàriament pel tram gironí lliure de
peatge amb el RondaGI. Fins ara, la
posada en marxa d’aquest dispositiu ha estat tot un èxit, ja que en la
primera fase de distribució, un 10%
dels usuaris ja l’han començat a
utilitzar. De fet, a causa de la forta
demanda, ja s’han obert dues vies
de pagament Ronda Gi a l’accés de
Girona Sud.

Pàgines empresarials

na el detecta, s’obre la barrera permetent el pas. Els usuaris disposen
d’una via exclusiva i identificada
amb el senyal de RondaGI. Els conductors que disposin de VIA-T no
necessiten aquest dispositiu, ja que
continuaran circulant pel carril
habilitat pel VIA-T.

Si necessites un adhesiu RondaGI, el pots aconseguir a:
Peatges
• Girona Nord
•
Girona Sud

Ajuntaments de
• Girona
• Vilablareix
• Sant Julià de Ramis
• Salt
• Cervià de Ter
• Vilademuls

•
•
•
•
•

Sant Gregori
Aiguaviva
Fornells de la Selva
Sarrià de Ter
Consell Comarcal
del Gironès

Avda. Parc Logistic 12-20 — 08040 Barcelona
Direcció Marketing i Comercial
www.autopistas.com
T. 932305000
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DIREXIS, COMENCEM EL VIATGE
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DIREXIS és la nova marca comercial creada per TUSGSAL per a projectar el creixement del
grup. Aquesta nova marca uneix l’experiència, els coneixements i els recursos de les diferents
empreses de serveis de transport de persones i de serveis generals afins i que, ara per ara, són:
TUSGSAL, Transports Generals d’Olesa, Masats Transports Generals i Autos Castellbisbal.

Sumem recursos
DIREXIS agrupa equips de persones
amb formació i experiència en l’àmbit de la mobilitat ciutadana.
Ens obrim a un mercat en el que
només es possible créixer oferint
propostes que aportin valor afegit,
que garanteixin el dret a la mobilitat sostenible i que influeixin en la
millora i l’adaptació de les ciutats a
les persones.
Des de la creació de la degana de les
nostres empreses, Transports Generals d’Olesa, fins avui, han passat
gairebé 100 anys que avalen la nostra activitat com a gestors de xarxes
de transport públic.
Avui en dia, DIREXIS presta serveis
de transport de viatgers regular
en àmbit urbà i interurbà i serveis
discrecionals -escolar, turístic i per

a empreses- a més de 42.000.000
persones anuals amb prop de
21.000.000 quilòmetres recorreguts.
Tanmateix realitza d’altres activitats complementàries relacionades
amb el transport públic.
La vocació de servei i l’excel·lència com a objectiu han marcat la
trajectòria de les nostres empreses
durant tots aquests anys. Volem ser
un grup de referència en el sector
pels nostres estàndards de qualitat,
fiabilitat, eficiència i condicions de
treball.
Primer, les persones
La millora constant del servei a les
persones i molt especialment el
creixement personal i professional
dels nostres treballadors i treballadores ha estat des de sempre un

Les nostres empreses

Dades bàsiques

TUSGSAL
Transports Generals d’Olesa
Masats Transports Generals
Autos Castellbisbal

41.420.000 viatgers anuals
20.813.800 quilòmetres anuals
1.305.300 hores de servei anuals
1.088 persones en plantilla
381 vehicles
1.591 quilòmetres de xarxa regular
operada

punt clau en la nostra estratègia
empresarial.
Per això, des de fa molts anys, els
plans de formació interna tenen
una importància cabdal en el dia a
dia del grup.
Compromís i solidaritat
Som una marca respectuosa amb el
medi ambient i amb un gran sentit
de la responsabilitat envers la societat que servim i els nostres treballadors.
El nostre origen com a empresa
d’economia social i el nostre fort
arrelament als territoris on operem han fet de nosaltres una marca
compromesa amb les persones. Potenciem i valorem les qüestions socials i solidàries tant dins com fora
de les empreses.

Camí de Can Ruti, s/n
Badalona
T. 93 395 31 11

Notícies

Increment de finançament del transport
públic per a les 13 comarques que
integren l’ATM de l’àrea Barcelona
del finançament les comarques que no són de la regió metropolitana RMB)(d’Osona, el Moianès, el Ripollès, el Bages, l’Anoia i el
Berguedà)”, i per tant considera que “la nova aportació que farà
l’Estat permetrà a aquestes comarques donar un millor servei als
seus ciutadans”.
I és que en els darrers anys s’havia registrat una important disminució de les aportacions estatals al sistema de transport públic
de l’àrea de Barcelona, que s’han reduït a la meitat, passant dels
200,08 M€ de l’any 2010 als 98,63 M€ del 2016.

El president de l’AMTU, Jordi Xena recorda que “el sistema de càlcul que l’Estat atorgava fins ara a l’ATM de Barcelona deixava fora

En el mateix acord es reclamava que el finançament de l’Estat a
l’ATM de Barcelona tingués en compte no només les 7 comarques
de la Regió Metropolitana de Barcelona, sinó també la resta de
comarques que formen part del Sistema Tarifari Integrat de tota
aquesta àrea.

T-Mes bonificada per a persones aturades

D

es del passat mes de març, les
persones en situació d’atur poden
demanar una targeta T-Mes al preu
d’una T-10 d’una zona. L’objectiu d’aquesta mesura és facilitar la mobilitat a les
persones en situació d’atur que estan en
procés de cerca de feina.
Fins ara, es bonificava la T-Trimestre al
preu de tres T-10 d’una zona. Amb aquesta
nova mesura, ja no caldrà que els usuaris
amb menys recursos facin una despesa
per a tres mesos, sinó que la podran fer
mes a mes.
Poden demanar la reducció del preu de
la T-Mes aquelles persones que o bé no
rebin cap ajut o en rebin algun que sigui

inferior al salari mínim interprofessional, i es trobin en un procés actiu de
cerca de feina.
Com a novetat, aquest any també poden beneficiar-se de la bonificació de
la T-Mes aquelles persones en situació
d’atur que estiguin empadronades en
un municipi de l’àmbit de l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona i que
rebin algun ajut dels serveis socials del
seu ajuntament.
Per a l’adquisició de la T-Mes bonificada,
la persona interessada s’ha d’adreçar
als punts de venda autoritzats i lliurar el
certificat que acrediti que compleix els
requisits.

Més informació a www.amtu.cat
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E

l projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE)
2017 inclou finalment l’increment de finançament al transport públic urbà que es reclamava tant des de l’ATM com
també des de l’AMTU. En aquest sentit, els PGE assignen un import de 108,39MEUR com a subvenció a l’ATM de l’àrea de Barcelona, cosa que representa un increment de gairebé 10 MEUR
respecte a l’import de 2016.

El Comitè Executiu de l’AMTU, celebrat el passat mes de desembre, ja va aprovar una resolució en què s’instava els ministeris de
Foment i Hisenda a recuperar els nivells d’inversió de fa sis anys. A
més, el passat 9 de febrer una delegació de l’AMTU, encapçalada
pel seu president, Jordi Xena, es va reunir amb el secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, i va presentar al
Ministeri la petició de més finançament per al transport públic
català.

L

’Ajuntament de Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), Sparsity Technologies i l’Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) impulsen un projecte d’enquesta de mobilitat urbana intel·ligent, que generarà dades sobre
els hàbits de desplaçament de la ciutadania de Terrassa, mitjançant
una app mòbil i un sistema d’anàlisi de dades.
L’empresa Sparsity Technologies —una spin off de la UPC— i el grup
de recerca Data Management (DAMA-UPC) seran els encarregats de
desenvolupar la tecnologia del projecte, basant-se en la plataforma
de mobilitat intel·ligent CIGO!, creada per aquests dos grups.
El projecte consta d’una aplicació instal·lada en dispositius mòbils de
persones voluntàries, que registra i envia dades sobre l’origen i el des-

tí dels trajectes fets, el mitjà de transport emprat i la durada dels desplaçaments, i d’un sistema que facilita en temps real l’anàlisi i la gestió de grans volums de dades, per millorar la mobilitat dels usuaris.
Fins ara, les enquestes de mobilitat -eina fonamental per a dissenyar les polítiques de mobilitat- les feien enquestadors, amb les
mancances que això implica, com per exemple la manca de precisió o possibles errors en la descripció dels moviments. La nova
tecnologia donarà resultats molt més fiables i serà especialment
útil en un moment en què Terrassa comença a desenvolupar un
nou Pla de Mobilitat, perquè permetrà tenir informació fiable sobre
l’impacte de les diferents mesures del Pla i saber quines són les més
indicades per assolir els objectius marcats, entre els quals destaca
reduir l’ús del cotxe un 12% respecte el 2015.
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Noves mesures per
millorar la seguretat en
el transport en autocars

L

a Generalitat ha presentat un conjunt de mesures que començarà a aplicar enguany per a millorar la seguretat en el
transport amb autocar. Aquestes mesures sorgeixen d’una
jornada de treball duta a terme en col·laboració amb el sector del
transport, sindicats i associacions d’usuaris, arran de l’accident de
Freginals, en què, ara fa un any, van morir 13 persones i 36 més
van resultar ferides.
Les mesures que es plantegen giren al voltant de tres eixos d’actuació: vehicles i cinturó de seguretat; conductors i condicions de treball; i informació, contractació i drets i deures dels usuaris i n’hi ha
de competència de la Generalitat, de l’Estat i de la Unió Europea. La
flota la vehicles de transport per carretera que existeix actualment
a Catalunya és de 5.500 vehicles i hi ha més de 400 empreses dedicades aquesta activitat.
Avenços tecnològics en seguretat
El Govern vol promoure que els vehicles de transport de viatgers per
carretera incorporin els últims avenços tecnològics en matèria de
seguretat, tant activa (aquells elements que donen més eficàcia

Notícies

Enquesta de mobilitat urbana intel·ligent, a Terrassa

i estabilitat al vehicle en marxa, per evitar que es produeixi l’accident) com passiva (minimitzen els danys si l’accident es produeix).
Entre aquests avenços, hi ha elements com l’alcolock (dispositiu
que impedeix al vehicle arrencar si el conductor ha consumit alcohol), els elements de control i avís si els viatgers no duen el cinturó
de seguretat cordat, els sistemes d’avís de canvi de carril involuntari, o els sistemes avançats de frenada d’emergència, per exemple.
A més també s’implantaran altres mesures com: distintius de qualitat; incorporació del criteri de millores tecnològiques en l’avaluació
en noves concessions; campanyes d’ús del cinturó; increment d’inspeccions de seguretat; o llista de passatgers, entre d’altres.

Opinió
Sergi Saurí Marchán
Director del Centre d’Innovació del
Transport (CENIT)

Els reptes de la governança de la
mobilitat davant els canvis tecnològics

N
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o hi ha dubte de l’impacte que han
tingut, estant tenint i tindran les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (TICs) en el transport i la mobilitat. Estan fent possible, per exemple, la
implementació dels vehicles compartits, en
totes les seves variants. Els sector tecnològic i l’automobilístic estan actuant bàsicament d’impulsors d’aquest procés.
En una reflexió més acurada i en perspectiva temporal, i fugint de la inevitable
tendència a magnificar els efectes de les
novetats, podem identificar un seguit
d’aspectes cabdals en què les TICs estan
influint en la mobilitat.
En un primer estadi, les noves TICs ens
permeten processar un major volum de
dades, de major qualitat i a temps real,
cosa que possibilitarà decisions més efectives (basades, per exemples, en models
més sofisticats, millor informació de partida, etc.) i que aquestes darreres es puguin
adaptar a unes necessitats canviants de
mobilitat. Si bé la planificació es continuarà
basant en un horitzó temporal estàtic i a
llarg termini, especialment els sistemes de
transports vinculats a importants inversions, les noves dades disponibles permetran una millor adaptabilitat a curt termini de l’oferta a una demanda variable,
això és, millorar l’organització del servei
del transport.
Aquest primer punt vindrà molt vinculat a
un segon efecte de les TICs: la millora de
les tècniques d’anàlisi (com els models de

previsió de demanda) i recollida d’informació permetran obtenir millors i més
volum de dades i a un cost menor que els
mètodes tradicionals.
No obstant, un dels aspectes més importants i profunds sobre la mobilitat vinculats
a les TICs tindrà efecte a llarg termini. Diferents camps d’estudi vinculats a la sociologia i a l’epistemologia adverteixen “de
la importància de les implicacions de les
noves tecnologies en les estructures i processos mentals dels individus” (M. Castells,
1997). Aquests canvis no són asèptics a
com els individus conceben i s’aproximen a
la mobilitat, permetent acceptar i concebre
els desplaçaments com una concatenació
de diferents modes de transport o fer un ús
compartit del vehicle, per citar dos exemples. Especialment en l’àmbit urbà estem
passant d’una competència i aproximació
a la mobilitat modal a una competència i
aproximació entre itineraris multimodals
i amb mobilitat “compartida”, entenent
“compartida” tant en l’ús del vehicle com
en integrar transport públic amb privat. El
concepte de mobility as a service cal situar-lo en aquest context.
Aquest canvi de l’aproximació a la mobilitat tindrà probablement dos efectes: una
menor tinença del vehicle privat i la planificació per a una oferta integrada per modes, incloent públic i privat, especialment
en els entorns urbans amb molta densitat
de població.
La indústria de l’automòbil no és aliena a

aquests canvis. Polítiques més actives en
pro d’una mobilitat més sostenible, menor
tinença del vehicle i els avenços en les TICs
en l’entorn del vehicle estan marcant el
camí de les empreses d’automòbils del futur. Aquestes passaran d’una oferta de producte (el vehicle) a un servei de mobilitat
on el component tecnològic i la concepció
del servei seran elements cabdals d’èxit. I
segurament assistirem a una re-enginyeria
del concepte del vehicle, adaptant-lo a les
noves exigències de l’entorn urbà (elèctric,
connectat, menor dimensions, materials
reciclats, etc.). Tot plegat, amb l’objectiu
de perpetuar la preeminència del vehicle
privat en l’entorn urbà.
Aquests canvis més profunds i a llarg
termini estan succeint a una velocitat (el
clock speed del sector) marcada per la dels
sectors tecnològic i automobilístic.
El repte per a les Administracions Públiques competents en la planificació de la
mobilitat és liderar i dirigir aquests canvis
procedents de la indústria, especialment
la tecnològica i l’automobilística, als interessos generals de la societat. Això exigirà:
visió a llarg termini del model de mobilitat,
un exercici “per se” difícil que s’agreujarà
per un entorn tecnològic amb una velocitat
del canvi important; transparència en la
presa de decisions, atès que en molts casos
inevitablement aquestes comportaran afavorir tecnologies/empreses en detriment
d’altres; cercar espais de col·laboracions
público-privades; i la planificació en un entorn de canvi tecnològic constant.

Por un futuro limpio.
MAN Lion’s City Híbrido.

Hasta un 30% menos de combustible y CO2.

Potenciamos el medio ambiente. Lion´s City Híbrido viene equipado con la tecnología de recuperación de energía
de la frenada y el sistema Start-stop para a reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 hasta un 30%.
Su potencia híbrida permite al autobús arrancar en modo eléctrico, sin contaminación alguna, ni acústica ni de gases
de escape. Para que la vida en la ciudad merezca la pena.
www.bus.man.eu/es

COMENCEM
UN NOU VIATGE
Comencem un viatge apassionant amb el
naixement d’una nova marca de transport
de viatgers. Però l’iniciem amb un equipatge
ple d’experiència: la dels milions de
quilòmetres de servei que sumen les nostres
empreses i amb la il·lusió per millorar el
present i garantir el futur.
Ens acompanyes?

TRANSPORT DE VIATGERS

