


       Dependència vehicle privat

- Problemes accés (renda, altres)

- Manca autonomia

- Insostenibilitat

- ...

Transport públic amb deficiències:

∙ zones amb baixa densitat de població

∙ franges horàries amb menys demanda

∙ zones específiques com polígons

∙ Col·lectius amb necessitats especials



Què és el transport a la demanda
- Intermig entre bus i taxi: L’usuari el 

reserva (app o telf) i l’agafa

- Bus sense recorregut fix (depèn 
demanda)

- Bus sense parades fixes (depèn 
demanda)

- Funciona al revés que un bus 
convencional: millor resposta a les 
zones on el bus va pitjor



Municipi: Vallirana
• 14.800 habitants

• 653 habitants / km2

• 140 - 460 m de cota

Àrea d’operació:
• Zona residencial

• 7.500 habitants

• 5.8 km2

• 150 km de carrers

Cas d’exemple a Vallirana



Solució clàssica

Línia de Bus Regular



• Àrea operativa més gran i més parades

• No hi ha rutes ni horaris fixats

• La ruta es planifica en temps real segons les 
sol·licituds dels usuaris

• Temps d'espera i de viatge més curts

Nova Solució

Transport a la demanda

Transport a la demanda

Línia de bus regular



Comparativa

Línia de Bus Regular Transport a la demanda

Freqüència:
- L2: 75-105 minuts
- L4: 75-110 minuts
- L5: 1 viatge/dia
- L6: 1 viatge/dia

Temps d’espera: 18 min

Temps de viatge: 13 min

Parades: 50

Passatgers/dia: 25

Parades: 86

Passatgers/dia: 60



Canal de sol·licitud

S1        S2         S3        S4        S5        S6        S7

Via Call Center



Actors del servei

Operador de Bus
• Vehicles
• Conductors
• Tablets pels 

conductors
• Actes promocionals

Proveïdor de tecnologia
• Apps
• Panell de control
• Material promocional

Administració
• Finançament
• Punts d’informació



• Primera prova pilot bus a demanda a BCN 
(gener 2019)

• Districte perifèric i muntanyós
• 1.800 habitants
• 0,57 km2
• 28 parades
• 50 > 160 passatgers/dia

Altres exemples: Torre Baró



Altres exemples: Torre Baró



Altres exemples: Torre Baró



Altres exemples: Montbau



Altres exemples: Montbau



Altres exemples: Montbau



Altres exemples: Tiana-Can Ruti
• Horaris preestablerts

• Només circula amb prèvia petició dels usuaris

• Cal efectuar la reserva al dia laborable anterior

• Bus > Alta capacitat del vehicle

• Reserves per telèfon o App

Línia E33



Altres exemples: Can Palet - Terrassa
• Apropa una urbanització de baixa densitat 

de Terrassa a transport i serveis del centre

• Funcionament mixt: hores punta, pas 

regular, hores vall a demanda

• Bus > Alta capacitat del vehicle

• Reserves per telèfon o App



• Horaris preestablerts

• Només circula amb prèvia petició dels 

usuaris

• Cal efectuar la reserva al dia laborable 

anterior

• Taxi > Baixa capacitat del vehicle

• Reserves per telèfon (App en fase de 

proves)

Altres exemples: Berguedà

 Municipis Habitants Superfície Densitat

Berguedà 27 40.000 h 1.185 km2 33 h/km2

Municipis Eix 
C-16

5 28.200 h 180 km2 156 h/km2

Altres 22 11.800 h 1.005 km2 12 h/km2



Altres exemples: l’Ametlla del Vallès

• Trajecte: Casa - Punt Fix  o  Punt Fix - Punt Fix

• Cal efectuar la reserva amb 24h d’antelació, en dia 

laborable

• Taxi > Baixa capacitat del vehicle

• Reserves per telèfon

• Servei exclusiu per empadronats



Una solució per a molts entorns
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Gràcies


