
• Promoure la incorporació de les darreres tecnologies que 
minimitzin la sinistralitat fins arribar a l’objectiu “Visió Zero”, fent 
que els carrers i carreteres siguin més segurs per als col·lectius 
vulnerables. 

 
• Liderar el futur del Vehicle Autònom a Espanya i Europa, apostant 

per la preparació de l’arribada del vehicle autònom, facilitant el 
camí a través del coneixement i la validació tecnològica. 
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AUTONOMOUS READY:  
DOS GRANS OBJECTIUS  



• Tornar el protagonisme al vianant a la ciutat sense risc de sinistralitat. 
• Protecció especial dels col·lectius vulnerables (vianants, cicles, VMP i V2R) utilitzant les eines 

tecnològiques. 
• Obligatorietat als vehicles pesants d'incorporar sistemes de protecció activa. 
• Consolidació d'un canvi qualitatiu en el desenvolupament de la mobilitat urbana de el futur: 

compartits, descarbonitzats, autònoms i connectats. 
• Creació, desenvolupament i implementació d'una metodologia aplicable a la resta de ciutats 

espanyoles i europees per a la reducció dràstica de la sinistralitat en entorns urbans. 

AUTONOMOUS READY:  
OBJECTIUS ESPECÍFICS  



COM FUNCIONA? 



ADAS per la protecció dels vulnerables: 
 
• Una simple advertència prèvia de 1,5 segons es podria evitar el 90% de les 

col·lisions per darrera. 

 

• Amb 2 segons d'advertència es podrien evitar gairebé tots els accidents. 

 

• El 30% dels accidents es podrien evitar amb Sistemes ADAS, com advertència de 

col·lisió frontal, detecció de punts i advertència de sortida de carril. 

 

 



INFORMACIÓ DE LA CIUTAT 
Smart City Layers:. 

Capes d’informació geoposicionada de la ciutat. 

Informació anònima de totes les flotes participants. 

Tipus de dades: velocitats, detecció de 

vianants/bicicletes (densitats, zones no permeses), 

alertes (avisos de col·lisió, frenades, girs bruscos, 

etc.). 

 

Plataforma de hàbits de la conducció “Partner”. 

Accés del partner als hàbits de la seva flota.  

Permetrà la millora de l'eficiència de les flotes, 

reducció de risc, costos associats, etc. 
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