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Inversions en infraestructures de 
transport públic



Activació de projectes:
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En les darreres setmanes s’han activat diferents projectes que reactivaran la mobilitat: 

1. Es posa en marxa el Tramvia
2. Es reactiva la L9
3. La L8 de Pl Espanya a Gala Placídia
4. L4 de La Pau a Sagrera
5. La Sagrera- Sant Andreu
6. Soterrament R2 a Montacada i Salt de Moltó de bif. Aigües
7. Pla de Rodalies

7



Primera Fase de la connexió del Tramvia de la Diago nal
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El 23 de desembre passat el Ple de l’Ajuntament de 
Barcelona va aprovar el conveni entre el consistori i 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per executar 
les obres del primer tram de la unió del tramvia pe r 
l’avinguda Diagonal.

És previst que les obres comencin la tardor del 2021 i 
que duri vint-i-dos mesos. 

Aquest tram tindrà tres noves parades i connectarà 
amb l’estació de metro de Verdaguer.

Reinici Obres L9
El 9 de desembre TES anuncia que es reprenem les 
obres del tram central de l'L9 de metro entre Sagre ra 
i Zona Universitària amb una posada en servei 
esglaonada 2026-2029. Els treballs de la Generalitat 
s'emmarquen en el nou Pla Econòmic Financer (PEF) 
d'Ifercat aprovat pel Govern al desembre (946 M€).

L’impuls econòmic generarà 120 contractes d’obra, 
de serveis o de consultoria i 2.500 llocs de trebal l 
directes, durant tot el període d’obres.

La posada en servei permetrà descongestionar la L1 
i L5 en el tram central.

El 31 de gener TES inicia les obres amb els treballs 
preparatoris a la futura estació de Mandri (14 mesos).



L8 de Pl. Espanya a Gala Placídia
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Aquesta any s’acabarà de redactar el projecte 
constructiu d’aquest perllongament 

El perllongament és de 4,1 km i 3 estacions: La del 
Clínic, amb connexió a la L5, la de Francesc Macià amb 
connexió al tramvia i la de Gràcia amb connexió a la 
línia d’FGC del Vallès.

L4 de La Pau a Sagrera
El 3 de setembre passat TES anuncia la licitació d’ un 
nou estudi informatiu pel perllongament de la L4 de  
la Pau a Sagrera Meridiana.

Són 320 m de nou túnel i una estació i actuacions en el 
tram de túnel existent per on ara passa la L9. El tram 
total però és de 2,8 km i tres estacions.

El termini de redacció és de 12 mesos.



La Sagrera – Sant Andreu
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Sagrera serà la segona estació més important de 
Barcelona i un nou hub d’intercanvi modal.

Des del 8 de desembre ja passen els trens del Maresme 
pel seu traçat definitiu i la R2 serà la següent, tot i que la 
posada en servei de Rodalies no es farà fins al 2024.

Aquest gener s’ha reprès les obres de l’estació de 
Sant Andreu , pressupost 11M€, durada 11 mesos. 

Soterrament de Montcada i Salt de moltó bif. d’Aigü es
El Ministeri està redactant el projecte constructiu

El soterrament previst amb 3 vies permetrà realitzar 
avançaments als trens semidirectes.

El projecte comprèn el salt de moltó de bifurcació 
d’aigües, obra imprescindible per millorar el balanceig 
d’oferta dels túnels de Barcelona, millorar la saturació i 
augmentar la resiliència.



Actualització del Pla de Rodalies
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L’11 de desembre passat es va presentar una 
Actualització del Pla de Rodalies 2020-2030

En aquest Pla s’intenta racionalitzar certes obres 
menors que ha de permetre un canvi substancial en la 
qualitat i fiabilitat del servei, així com un important 
increment de la capacitat: nous trens, nous tallers, noves 
terminals amb sistema passant, duplicacions i 
quadruplicacions que han de permetre reduir el tems 
dels trajectes, instal·lació ERTMS i noves SE de tracció 
per millorar la fiabilitat, ...

El més important però, és que es vol dur una gestió 
d’aquest pla des del territori.

Es preveu una inversió de 4.600 M€ fins al 2025, amb 
una inversió total de 6.300 M€
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Actuacions en l’espai públic de 
millora del transport públic
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Oferta i demanda de transport públic en episodi COVID

› Oferta
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5. Oferta i demanda de transport públic en episodi COVID

› Demanda
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Autoritat Transport Metropolità
https://datastudio.google.com/reporting/8134194c-db6d-4d6a-ac8b-fd5e34dbfc4d/page/oWSOB

Servei Català Trànsit
https://datastudio.google.com/reporting/6cb44796-0d48-46bb-93ce-b7c36fb057d6

Ajuntament Barcelona: trànsit
https://drive.google.com/drive/folders/1Moq8gDiWa34ek61QV-A7MinubG93UYs7

Pacte per la mobilitat
Grup de transport públic

5. Oferta i demanda de transport públic en episodi COVID

› Informació actualitzada



2020: Nous carrils bus

Millora carrils bus existents

Millora accessos estacions bus

Gran Via (Pg. Gràcia a Marina)

Accessos estació del Nord

Pacte per la mobilitat

Transport públic



Nou carril bus

• Sants - Creucoberta
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Transport públic



Segregació carrils bus

• Balmes
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Transport públic



Segregació carrils bus

• Passeig de Gràcia

• Pla de Palau
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Transport públic



Segregació carrils bus

• València
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Transport públic



Segregació carrils bus

• Av. Sarrià

• Via Favència
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Transport públic



Segregació carrils bus

• Muntaner

• Aribau

Pacte per la mobilitat

Transport públic



Segregació carrils bus

• Av.Esplugues

Pacte per la mobilitat

Transport públic



Doble carril bus

• Diagonal (Pius XII a Zona Universitària)

Pacte per la mobilitat

Transport públic



Doble carril bus

• Gran Via (Pg Gràcia – Marina)

Pacte per la mobilitat

Transport públic



Millora carril bus 

• Diagonal (Francesc Macià – Sardenya)

Pacte per la mobilitat

Transport públic



Millora accessos estació bus

• Sant Andreu Arenal

Pacte per la mobilitat

Transport públic



Millora accessos estació bus

• Estació del Nord

Pacte per la mobilitat

Transport públic



Modificacions en línies urbanes

Pacte per la mobilitat

Transport públic

› Nova línea 141 a l’Eixample
› Reestructuració línea 175
› Modificació V27 i H16 per Espronceda

Setembre Octubre Novembre Decembre

141 267 260 251 237

175 241 271 277 240

Dades passatge. Font TMB



Modificacions en línies urbanes

› Nova línea 141 a l’Eixample
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Setembre Octubre Novembre Decembre

141 267 260 251 237

175 241 271 277 240

Dades passatge. Font TMB
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› Nova línea 141 a l’Eixample
› Reestructuració línea 175
› Modificació V27 i H16 per Espronceda

Modificacions en línies urbanes

El pas pel c/Jonqueres era molt lent degut 

a l’elevada congestió en hora punta a la 

cruïlla Jonqueres – Garcia Faria.

Amb l’actuació, les condicions de 

recorregut han millorat ja que ambdós 

trajectes, tant el de l’H16 com el de la V27 

són més rectes. Addicionalment, s’ha 

pintat un carril bus en el tram de Garcia 

Faria entre Jonqueres i Espronceda.
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Situació actual: Línies DGTM

Dades 2019. Font BR
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Situació actual: Línies AMB

Dades 2019. Font BR
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Situació actual: Parades

Dades 2018.Font BR



Pacte per la mobilitat

Transport públic

Situació actual: Parades Corredors d’entrada a la ciutat, temps      d’accés i 
possibles terminals i àrees intermodals

Font BR
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Desplaçament de parades terminals de línies supramunicipals

Potenciar la intermodalitat:

• Nodes intermodals amb bona connexió a la xarxa

ferroviària d’alta capacitat.

• Complementarietat amb la xarxa ferroviària

metropolitana (Renfe i FGC).

• Concentració dels serveis.

Minimitzar l'impacte sobre l'espai públic:

• Regulació fora de la via pública.

Millorar el sistema de busos supramunicipals

• Potenciar la integració urbana-interurbana del 

sistema de transport públic metropolità

• Accés ràpid mitjançant la xarxa viària bàsica de la 

ciutat



Pacte per la mobilitat

Transport públic
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Gran Via de les Corts Catalanes
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Línies Lleida, Berga i Puigcerdà

Ubicació actual Ronda Universitat

Ubicació proposada Estació del Nord 

Noves parades de pas:

• Passeig de Gràcia

• Gran Via / Balmes
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Maria Cristina

Línies e22 i e23 Olesa i Manresa 

Ubicació actual Ronda Universitat

Ubicació proposada Parades de pas Gran Via

Zona de regulació Maria Cristina



Línies e14, e15.1 i e16 Sant Pere de Ribes, Vilanova i Sitges

Ubicació actual Ronda Universitat

Ubicació proposada Parada de pas Gran Via - Aribau

Regulació en origen

Pacte per la mobilitat

Transport públic

Gran Via de les Corts Catalanes 

Sepulveda

Pl Espanya

Pl Universitat



Línies C3, C4, C3/4 i C6 Cabrils, Vilassar de Dalt i Premià de Mar

Ubicació actual Ronda Universitat

Ubicació proposada Parada de pas Gran Via - Pau Claris

Regulació en origen

Pacte per la mobilitat

Transport públic

Gran Via de les Corts Catalanes 

Gran Via de les Corts Catalanes Tetuan
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Diputació

Nova terminal

Línies L94 Botigues de Sitges

Ubicació actual Ronda Universitat

Ubicació proposada Estació de Sants
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Proposta a llarg termini

Font BR
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Seguiment pilot bus a la demanda a Torre Baró

› Indicadors de referència

validacions en dia feiner 190
(135 en dissabtes i 88 en festius)

usuaris registrats* 861
* que han utilitzat mínim dos cops el servei

reserves al moment 87%
(13% resta fetes amb anticipació de >2h)

reserves via APP 65%

satisfacció global 8,7 / 10

Dades gener 2021. Font TMB
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Seguiment pilot bus a la demanda a Torre Baró

› Paradesmés utilitzades en origen i destinació

Dades juliol 2019. Font TMB
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Grup de transport públic

Seguiment pilot bus a la demanda a Torre Baró

› Demanda per franja horària

Dades juliol 2019. Font TMB
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1. Context transport
públic

Pacte per la mobilitat

Barcelona



1.1 Àrea Metropolitana de Barcelona:
1.056 milions de viatges en 2019 al TP

Distribució dels viatgers

del transport públic per 

operadors

(Bus y 
Metro)

TMB 
59,4%

Pacte per la mobilitat

Barcelona



1.2 Xarxa de metro de Barcelona 

Pacte per la mobilitat

Barcelona



1.3 Xarxa de bus de Barcelona 

Pacte per la mobilitat

Barcelona



2. Demanda 2020

Pacte per la mobilitat

Barcelona

6/30



2.1 Demanda TMB

Pacte per la mobilitat

Barcelona

7/30



2.1.1 Demanda TMB

Gràfic mes

Pacte per la mobilitat

Barcelona

8/30

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre
Novembr

e
Desembre

Any 2019 52.883.50 50.703.23 56.183.24 52.291.71 57.236.33 51.406.02 51.351.86 37.448.78 49.735.34 58.051.76 54.506.33 51.247.32

Any 2020 52.882.33 53.328.35 26.159.88 4.465.111 9.912.476 20.552.78 27.000.76 20.034.60 28.768.32 31.787.13 28.099.60 30.003.88

% variació -0,00% +5,18% -53,44% -91,46% -82,68% -60,02% -47,42% -46,50% -42,16% -45,24% -48,45% -41,45%
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2.1.2 Demanda TMB

Gràfic acumulat

Pacte per la mobilitat

Barcelona

9/30

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre
Novembr

e

Desembr

e

Any 2019 52.883.50 103.586.7 159.769.9 212.061.6 269.298.0 320.704.0 372.055.9 409.504.7 459.240.0 517.291.8 571.798.1 623.045.4

Any 2020 52.882.33 106.210.6 132.370.5 136.835.6 146.748.1 167.300.9 194.301.7 214.336.3 243.104.6 274.891.7 302.991.3 332.995.2

% variació -0,00% +2,53% -17,15% -35,47% -45,51% -47,83% -47,78% -47,66% -47,06% -46,86% -47,01% -46,55%
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Pacte per la mobilitat

Barcelona

10/30

2.2 Demanda 
Metro



2.2.1 Demanda Metro

Gràfic mes

Pacte per la mobilitat

Barcelona

11/30

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre
Novembr

e

Desembr

e

Any 2019 35.234.69 33.538.43 37.373.86 34.779.21 37.242.17 33.894.03 32.807.91 24.082.73 32.922.18 38.911.88 36.546.75 34.611.98

Any 2020 35.240.11 35.269.08 17.462.71 3.246.995 6.799.892 13.632.70 17.508.19 12.994.45 18.374.40 20.199.62 17.740.88 19.449.27

% variació +0,02% +5,16% -53,28% -90,66% -81,74% -59,78% -46,63% -46,04% -44,19% -48,09% -51,46% -43,81%
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2.2.2 Demanda Metro

Gràfic acumulat

Pacte per la mobilitat

Barcelona

12/30

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Any 2019 35.234.69 68.773.13 106.146.9 140.926.2 178.168.3 212.062.4 244.870.3 268.953.0 301.875.2 340.787.1 377.333.8 411.945.8

Any 2020 35.240.11 70.509.19 87.971.91 91.218.90 98.018.79 111.651.5 129.159.6 142.154.1 160.528.5 180.728.1 198.469.0 217.918.3

% variació +0,02% +2,52% -17,12% -35,27% -44,99% -47,35% -47,25% -47,15% -46,82% -46,97% -47,40% -47,10%
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2.3 Demanda Bus

Pacte per la mobilitat

Barcelona

13/30



2.3.1 Demanda Bus

Gràfic mes

Pacte per la mobilitat

Barcelona

14/30

Gener Febrer Març Abril Maig Juny julio Agost
Setembr

e
Octubre

Novembr

e

Desembr

e

Any 2019 17.648.8 17.164.8 18.809.3 17.512.5 19.994.1 17.511.9 18.543.9 13.366.0 16.813.1 19.139.8 17.959.5 16.635.3

Any 2020 17.642.2 18.059.2 8.697.17 1.218.11 3.112.58 6.920.07 9.492.57 7.040.14 10.393.9 11.587.5 10.358.7 10.554.6

% variació -0,04% +5,21% -53,76% -93,04% -84,43% -60,48% -48,81% -47,33% -38,18% -39,46% -42,32% -36,55%
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2.3.2 Demanda Bus

Gràfic acumulat

Pacte per la mobilitat

Barcelona

15/30

Gener Febrer Març Abril Maig Juny julio Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Any 2019 17.648.80 34.813.60 53.622.98 71.135.49 91.129.65 108.641.6 127.185.5 140.551.6 157.364.8 176.504.6 194.464.2 211.099.6

Any 2020 17.642.22 35.701.49 44.398.66 45.616.78 48.729.36 55.649.44 65.142.01 72.182.16 82.576.08 94.163.59 104.522.3 115.076.9

% variació -0,04% +2,55% -17,20% -35,87% -46,53% -48,78% -48,78% -48,64% -47,53% -46,65% -46,25% -45,49%
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3. Oferta 2020

Pacte per la mobilitat

Barcelona

16/30



3.1 Oferta metro

Oferta de trens en servei a l’hivern en hora punta

Pacte per la mobilitat

Barcelona

17/30

Línia  2020 2019 2018 2017 2016 

L1 34 31 31 30 26 
L2 20 20 20 20 19 
L3 26 26 26 26 26 
L4 20 20 20 19 19 
L5 35 33 33 32 30 

L9 Nord  6 6 6 6 6 
L9 Sud  9 9 9 9 9 

L10 Nord  4 4 4 4 4 
L10 Sud  4 4 3   

L11 2 2 2 2 2 
Funicular  2 2 2 2 2 

Total  162 157 156 150 143 
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3.2 Oferta metro

Ajust oferta per restriccions Mobilitat COVID 19



3.2 Oferta bus

Oferta de servei bus

Pacte per la mobilitat

Barcelona

18/30

% Oferta vs. feiner hivern % reducció Demanda vs. 2019

Del 17 de març al 19 d’abril 45% -93%

Del 20 d’abril al 30 d’abril 55% -92%

Mes de maig 65% -83%

Del 8 al 22 de juny 82% -62%

22 de juny fins ara 100% -43%



4. Mesures
anti-Covid

Pacte per la mobilitat

Barcelona

19/30



4.1 Neteja i desinfecció

Pacte per la mobilitat

Barcelona

20/30

• Es mantenen els procediments extraordinaris de neteja dels vehicles i les 
instal·lacions

• Desinfecció diària amb aigua, detergent i productes virucides autoritzats 
per a ús ambiental a totes les superfícies d’ús públic o compartit i tots els 
dispositius d’accionament, 

• Neteja intensiva de filtres
• Increment i millora de la ventilació en trens i estacions ajustant els

sistemes amb ajuda de la intel·ligència artificial.
• Desinfecció a les dependències dels empleats
• Utilització de l’ozó a Bus per eliminar tot tipus d’agents contaminants a 

l’aire, com ara bacteris, virus i fongs
• Noves tècniques innovadores per millorar els processos de desinfecció

amb llum ultraviolada
• Les xarxes de Metro i Bus estan acreditades oficialment amb el certificat

Applus com a segures per l’aplicació dels protocols i procediments de
neteja, desinfecció i control



4.2 Actuacions a Metro

Pacte per la mobilitat

Barcelona

21/30

• Instal·lació de senyals i encaminaments per facilitar la distància de seguretat.
• Regulacions de passatge en algunes andanes amb més afluència.
• En la majoria dels trens, on la tecnologia ho permet, obertura centralitzada de portes

• Dispensadors de gel en totes les estacions: 232 aparells

• Campanya de repartiment gratuït de mascaretes als usuaris

• Venda de mascaretes en les expenedores automàtiques

• Per evitar l’aglomeració de passatgers i facilitar la planificació del viatge, s’ha creat una
aplicació on s’indica el nivell d’ocupació per línies i hores.

• Dispositiu de personal per acompanyar el flux de persones, control d’ús de mascaretes,
informació...

• Habilitació d’ascensors d’ús exclusiu per a les persones amb mobilitat reduïda
• Supressió de les ampliacions horàries nocturnes de cap de setmana. Horari fix de les 5

del matí a les 12 de la nit, de dilluns a diumenge.



4.3 Actuacions a la xarxa de Bus

Pacte per la mobilitat

Barcelona

22/30

• Supressió de la venda de bitllets senzills per evitar el contacte.
• Aplicació mòbil per adquirir el bitllet senzill.
• Obertura de totes les portes a les parades
• Aïllament de l’espai del conductor amb la instal·lació d’una mampara de

separació.
• Programació de nous horaris adaptats a les necessitats canviants de servei i a la

velocitat de la línia.
• Accés als autobusos per les portes del darrere durant la primera fase.
• En desenvolupament el projecte de pagament i validació directa amb targeta

bancària (2021)
• Vigilants a bord de bus per vetllar per la seguretat i pel compliment de les

mesures anti-Covid.
• Prova de càmeres de videovigilància a l’interior de 24 vehicles
• Aproximació dels relleus dels conductors de bus a la cotxera i llançadores per

acostar-los i recollir-los als seus punts de relleu



4.4 Protecció a la plantilla

Pacte per la mobilitat

Barcelona

23/30

• Distribució de mascaretes al personal de la plantilla
• Confinament de tot el personal de risc.
• Aïllament del personal de contacte amb algun positiu i rastreig a càrrec del mateix

equip sanitari de TMB.
• Servei intern de consulta telefònica mèdica i psicològica
• Protocol per a la realització de tests PCR als treballadors.
• Presa de la temperatura a tot el personal que hagi d’accedir als centres de control.
• Espai monogràfic a la intranet amb normativa, consells i recursos diversos
• Sistema de torns de rotació entre els treballadors per a més protecció de la plantilla

(fases agudes de la crisi)
• Habilitació de més de 1.100 llicències per facilitar el teletreball entre els treballadors

de TMB.



4.5 Comunicació i informació

Pacte per la mobilitat

Barcelona

24/30

• Ús intensiu de tots els canals de difusió propis per estar en contacte amb els nostres clients,
adaptant els missatges i facilitant recomanacions.

• Escolta activa permanent.
• La relació amb els mitjans de comunicació, un factor clau.
• Serveis d'informació i atenció al client en línia i per telèfon durant la primera fase de la crisi.
• La comunicació interna ha estat fonamental per a reforçar el vincle amb els treballadors als

quals hem facilitat tota la informació i recomanacions de seguretat.
• Senyalització: Cartelleria a Bus i Metro amb les indicacions i normes pròpies de cada etapa

de la crisi.
• Reforç de la informació i comunicació necessària per als desplaçaments en canals adaptats

a l’accessibilitat de tothom (web accessible, megafonia i canals propis).
• Aplicació per facilitar la planificació del viatge: consulta del nivell d'ocupació estimada per

línies de metro i autobús i per franja horària.



5. Renovació de 
les flotes de bus i 
metro
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5.1 Renovació de la flota de bus

Pla en marxa per a la reducció d’emissions en el servei de Bus 
Urbà de TMB mitjançant la utilització de vehicles de zero 
emissions i de baixes emissions, la implementació de les 
infraestructures de recàrrega necessàries i la utilització de 
fonts d’energia verda.

Recuperar 6,5 anys d'edat mitjana de la flota, amb una vida útil
de 13 anys.

Adquisició de 618 autobusos de diferents tipologies (midi, 
estàndard, articulat, 
de dos pisos): 46 d’hidrogen, 332 elèctrics, 216 híbrids amb
GNC i 24 híbrids.

Adquisició de 120 vehicles elèctrics per a la renovació de la 
flota auxiliar
(turismes, furgons).

Infraestructura de recàrrega d’autobusos elèctrics.

Infraestructura de potència i subministrament d’energia.

Gestió i optimització dels processos de recàrrega i dels
consums d’energia.

Utilització d’hidrogen i biogàs com a fonts d’energia per a la 
propulsió d’autobusos.
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Presentat a Ministeri Transports a través 

de ATM/Generalitat

MDIs a Ministeri Transició Ecològica

• Projecte d'Hidrogen • Electrificació Bus

2021 2022 2023 2024 Total

42,818 84,390 87,414 80,812 409,823

2025 2026

75,689 38,701

Valor d’execució anual en milions d’euros (sense IVA)



5.2 Renovació de la flota de metro

Pla en marxa per millorar:

• L'oferta i les freqüències de les línies L1 i L5 (fins a 120 
segons) i L2, L3 i L4 (entre 168 i 200 segons).

• Eliminació definitiva de l'amiant en tots els trens.

• L'eficiència energètica dels trens per a un millor 
aprofitament de l'energia.

• La sensorització dels trens, per a una millor informació al 
client.

Adquisició de 74 trens.

Adequació i transformació de 10 trens.

Adequació de la infraestructura d’energia per a la circulació 

de més trens.
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de ATM/Generalitat

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

183,635 145,790 2,693 100,093 67,000 499,211

Valor d’execució anual en milions d’euros (sense IVA)



6. Digitalització de 
les Xarxes de bus i 
metro
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6.1 Digitalització del servei de Bus

Utilització de noves tecnologies per a la millora de l’experiència de client a la xarxa de Bus i per a 

l’optimització i l’eficiència en els processos operatius i de manteniment.

Manteniment 4.0 de la flota d’autobusos.

Sistema a bord de videoanàlisi i comptatge de passatgers.

Nou sistema d’informació al client a bord de l’autobús.

Pacte per la mobilitat

Barcelona

29/30

2021 2022 2023 2024 Total

0,950 3,900 4,400 3,850 13,500

2025

0,400

2026

Valor d’execució anual en milions d’euros (sense IVA)

Presentat a Ministeri Transports a 
través de ATM/Generalitat
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6.2 Digitalització del servei de 
Metro

Utilització de noves tecnologies per a la millora de l’experiència de client a la xarxa de 

Metro i per a l’optimització i l’eficiència en els processos operatius i de manteniment.

Digitalització de serveis i operacions a les estacions amb una visió integral 

(infraestructures de l’estació, informació i atenció al client, funcions de personal i serveis

de valor afegit).

Digitalització de la gestió i el manteniment d’actius. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

5,629 6,870 5,044 2,390 19,933

Valor d’execució anual en milions d’euros (sense IVA)

Presentat a Ministeri Transports a 
través de ATM/Generalitat



04
Iniciatives de millora en el taxi



Innovació en el servei del taxi

• Objectius:

1. facilitar l’accés dels ciutadans al servei del taxi:

o ampliar la demanda mitjançant la digitalització de la “ma alçada”

o Incrementar la densitat de parades de proximitat

2. Realitzar rutes més eficients reduint la necessitat de circular en buit buscant clients

3. Reducció de les externalitats generades pel taxi

4. Possibles noves funcionalitats de suport al taxista

• Actuacions:

o App i-Taxi

o Microparades

Pacte per la mobilitat
Grup de transport públic
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Micro-parades

3

Pacte per la mobilitat
Grup de transport públic

Nova gestió del servei de taxi

• Nova oferta de parades: 2-3 places per 

parada

• Criteris de demanda i cobertura de territori

• Treball de definició conjunt amb el sector
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