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INTRODUCCIÓ 

Aquest document d’anàlisi de conseqüències i oportunitats que suposaria la tarifa zero en 

el transport públic de Tarragona (autobús) sobre la mobilitat en concret i en la ciutat en 

general. Neix de l’encàrrec de l’Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, a la Fundació 

Tarragona Smart Mediterranean Region i ha estat elaborat amb la col·laboració de la 

gerència d’Aparcaments Municipals de Tarragona, S.A, de la gerència de l’Empresa 

Municipal de Transport de Tarragona, Combinats SCoopC i l’equip de la propia Fundació 

Tarragona Smart Mediterranean Region. Està construït des d’una mirada local, a parti del 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona 2012 - 2017 i del Pla director de mobilitat 

del Camp de Tarragona, tot incorporant la mirada nacional, estatal i internacional.  

El concepte de desenvolupament sostenible neix en 1987 amb l’Informe el Nostre Futur 

Comú, més conegut com Informe Brundtland. El document va ser generat per la Comissió 

Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, en el marc del Programa de les 

Nacions Unides per al Medi Ambient. Es va confeccionar amb el propòsit d'analitzar, 

criticar i replantejar les polítiques de desenvolupament econòmic globalitzador, 

reconeixent que l’avanç social i econòmic del moment a partir d’un cost mediambiental alt. 

Tot i estar escrit fa més de 30 anys, els plantejaments són molt vigents en termes generals 

“Ha arribat l'hora d'acabar amb les pautes del passat. Les temptatives de mantenir 

l'estabilitat social i ecològica mitjançant vells enfocaments del desenvolupament i de la 

protecció del medi ambient no faran sinó augmentar la inestabilitat. S'ha de buscar la 

seguretat mitjançant el canvi. La Comissió ha pres nota de diverses mesures que cal prendre 

per reduir els riscos per a la supervivència i per encaminar el desenvolupament per sengles 

acceptables”  1

L’informe planteja que un món sostenible serà aquell que respecti l’entorn per al seu 

desenvolupament. A l’hora que planteja que les desigualtat socials i econòmiques s’han de 

combatre amb la mateixa intensitat, ja que el desenvolupament sostenible només es 

donarà en un entorn de justícia social i econòmica. Així doncs el concepte 

desenvolupament sostenible ha de tenir perspectiva medioambiental, social i económica 

per a ser coherent amb la seva definició inicial.  

Des d’aquestes tres perspectives analitzem i desenvolupem una proposta pionera que té 

moltes més afectacions de les que se li atribueixen. Tenir un mitjà de transport gratuït 

1 Brundtland, Gro Harlem (Coord). Nuestro futuro común, Informe de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (1987). Naciones Unidas 
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genera una bateria d’oportunitats a explorar que permeten avançar en la cohesió social i 

territorial, la participació ciutadana i la reducció d’emissions de CO2. En aquest document 

no entrarem en la viabilitat financera de la proposta, ja que aquest exercici s’ha fet des de 

la gerència de l’Empresa Municipal de Transport de Tarragona. 

Aquesta proposta és converteix en viable tècnicament, en una part molt important, gràcies 

al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Tarragona que vas ser aprovat en 2012. Les 

propostes d’actuació de millora de la mobilitat en transport públic permeten fer l’estalvi 

necessari i generen les condicions per avançar en aquest salt endavant en la millora de la 

connectivitat de les persones a Tarragona. 

Cal tenir en compte també un precedent, el bitllet gratuït d’autobús universal per als 

ciutadans de Tarragona és una aposta amb un recorregut d’èxit per a Tarragona. En el seu 

dia, va ser la primera ciutat en tenir bus gratuït per als jubilats i, més tard, per als infants 

en edat escolar. Una proposta que ha aconseguit normalitzar l’ús de l’autobús entre les 

persones d’edat més avançada i del més petits. Avui és una escena quotidiana, 

demostració de l’èxit de l’aposta, veure l’autobús ple  de gent, on la majoria són 

adolescents i persones jubilades.  

Aquest model de transport públic que proposem no és nou. De fet, ja s’aplica a Tallin, la                                 

capital d’Estònia. Després de la positiva prova pilot, el govern estonià ja ha decidit                           

instaurar el transport públic gratuït a nivell nacional. D’igual manera, Paris també treballa                         

en aquesta línia i altres ciutats franceses ja el tenen aplicat des de fa anys, com és el cas                                     

d’Aubagne, Compiegne i Châteauroux. A més de l’anunci de Luxemburg que està en                         

procés de que tot el transport públic del país sigui gratuït. 

Aquesta aposta per una nova mobilitat més eficient i sostenible i la gran realització de                             

zones verdes que hem creat o preservat darrerament ens permet fer una altra aposta: La                             

Tarragona Verda. Tenim totes les condicions per construir una Tarragona verda amb els                         

fonaments que hem anat construint: l’Anella Verda i parcs com el Francolí, el de la                             

desembocadura del Gaià, el parc de l’Amfiteatre, el Parc de la Coma o el del Llorito i la                                   

pròpia Anella Verda Mediterrània. Això suposarà 2.554.536,44 m2 d’hectàrees amb tot el                       

que això significa d’absorció de CO2. Segons l’Organització Mundial de la Salut les ciutats                           

haurien de tenir entre 15 i 20 m2 de sol verd per habitant. De les 28 ciutats de Catalunya                                     

de més de 50.000 habitants, únicament 9 estan dins aquesta ràtio i Tarragona entra dins                             

aquests paràmetres. Per tant, amb l’impuls per les noves tecnologies, amb tots els vehicles                           
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municipals sostenibles o amb el propi projecte de bus gratuït situarem a Tarragona com                           

una ciutat verda. 

JUSTIFICACIÓ  

Dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de NNUU al PMUS de Tarragona  

La gratuïtat del transport públic encaixa amb totes les directives nacionals i internacionals 

que estan avui en l’agenda política i social. És una proposta que encaixa amb la perspectiva 

Pensa globlament, actua localment que ha marcat l’agenda ecologista en els darrers anys. 

Fent un repàs pels diferents plantejaments i acords que trobem en vigor, ja siguin 

vinculants o no, a nivell internacional que evidencien la nostra capacitat per alinear-se amb 

les tendències internacionals a l’hora que innovem i generem capacitats per estudiar i 

avaluar per a que altres indrets iniciin propostes similars.  

El 2015, l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una 

oportunitat perquè els països i les seves societats emprenguin un nou camí amb el qual 

millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L'Agenda compta amb 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible, que inclouen des de l'eliminació de la pobresa fins al combat 

al canvi climàtic, l'eduació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny 

de les nostres ciutats. 

Entre ells ens implica l'Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans 

siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles. Específicament el 11.2 D'aquí a 2030, 

proporcionar accés a sistemes de transport assegurances, assequibles, accessibles i 

sostenibles per a tots i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del 

transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació de 

vulnerabilitat, les dones, els nens, les persones amb discapacitat i les persones d'edat 

Per altra banda, el Pacte d'Amsterdam de maig de 2016 va establir l'Agenda Urbana per a 

la UE; un nou mètode de treball a partir de les agrupacions temàtiques que busquen 

optimitzar el potencial de creixement de les ciutats i afrontar els reptes socials.  

La mobilitat és un tema molt interrelacionat. Problemes importants del desenvolupament 

urbà integrat, com ara el desenvolupament urbà sostenible, el canvi climàtic urbà, la 

mobilitat innovadora i un disseny orientat a les persones de les ciutats que s'intercanvien 

entre sectors i departaments una àmplia gamma de grups d'interès dins de les estructures 

de la xarxa. 
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El Pla d’acció final de Partnership for Urban Mobility planteja que l'accés al transport 

públic es considera convenient quan una parada reconeguda oficialment és accessible a 

una distància de 0,5 km des de punt de referència com ara casa, escola, lloc de treball, 

mercat, etc. Els criteris de proxy addicionals per definir el transport públic que és 

convenient inclouen com els sistemes de transport públic accessible físicament són, a 

preus assequibles, informació sobre la prestació de serveis de transport públic, etc. En 

conjunt, poden ajudar proporcionar una comprensió bàsica de l'accés convenient al 

transport públic. 

Per altra banda, “La Estrategia Española de Movilidad Sostenible y los Gobiernos Locales” 

impulsada per la Federación de Española de Municipios y Provincias y la Red Española de 

Ciudades por el Clima en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino del Gobierno de España planteja que en el mig plaç el transport públic ha de ser 

motor de transformació de la mobilitat a les ciutats amb la intermodalitat com a 

protagonista.  

En l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Cataluya, 2026.CAT, també trobem 

diferents directrius que ens plantegen la necessitat de innovar, millorar i transformar la 

mobilitat del país. Així en l’eix 3, Catalunya es mou amb intel·ligència, es plaantegen fins a 

set directrius per transformar el model de mobilitat: 

● Garantir l’existència de modes de transport sostenible competitius, tant per a 

persones (a peu, en bicicleta, transport col·lectiu) … a fi de canviar 

significativament la seva quota de mercat. 

● Facilitar un canvi d’hàbits individuals a l’hora d'escollir el mode de transport a fi 

d’avançar cap a una mobilitat personal més sostenible. 

● Reduir la inequitat social del model de mobilitat. 

● Invertir de manera prioritària en infraestructures que fomentin la mobilitat 

sostenible, tant de persones com de mercaderies, i la intermodalitat. 

● Garantir un espai urbà de qualitat per a l’ús de vianants i modes de transport 

sostenible. 

● Fer més eficient energèticament els modes de transport motoritzat. 

Mobilitat urbana local, transformació de models a través reducció de les tarifes  
i conseqüències en la construcció social i participada de la ciutat 

7 



 
 
 
 

● Optimitzar les infraestructures existents mitjançant de la seva gestió eficient. 

És especialment interessant remarcar el plantejament en el que és basa l’Eix 1, Catalunya 

un territori biodivers amb ciutat i pobles, en el que es planteja, “el planejament territorial i 

urbanístic ha de contribuir a fixar una estructura nodal de les ciutats articulada a l’entorn de 

polaritats que concentrin els creixements i que generin oportunitats majors per al transport 

col·lectiu i la mixticitat d’usos”. És a dir, fer una ciutat habitable i amable per a la ciutadania 

té a veure, i molt, amb la mobilitat col·lectiva i com és la mobilitat. 

Finalment, en clau local, el Pla Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona, aprovat en 2012, 

ens planteja dos objectius vinculats al transport públic que són la base sobre la que es 

construeix un aposta com aquesta i que en un grau important ja estan desenvolupats.  

4. Promoure un ús racional dels cotxes, especialment als centres de la ciutat i dels barris  

4.1 Dissenyar una xarxa viària jerarquitzada, amb les condicions adients perquè 

cada vial tingui unes intensitats de circulació i de velocitat admissibles a l’entorn, 

aplicant polítiques de moderació del trànsit. 

4.2 La xarxa de vies bàsiques (màx. 50 km/h) no ha de representar més del 25% del 

total de les vies. 

4.3 Millorar la senyalització en el conjunt del viari de la ciutat.  

4.4 Millorar la connectivitat interurbana i les circumval·lacions externes per tal 

d’evitar el trànsit de pas per carrers interns.  

4.5 Fomentar polítiques de millor utilització del cotxe, com ara l’augment de 

l’ocupació, el carsharing, el cotxe compartit o altres.  

5. Fomentar l'ús del transport públic, fent-lo accessible per a tothom, amb mesures que el 

prioritzin, que en millorin la qualitat i que garanteixin la seva connectivitat amb la resta de 

mitjans. 

5.1 Dissenyar una xarxa de transport col·lectiu que garanteixi una cobertura i 

accessibilitat completa i un servei (seguretat, freqüència i temps de trajectes) 

competitiu amb els desplaçaments en vehicle privat. 
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5.2 Aplicar un sistema de transport públic integrat, d’acord amb allò establert en el 

Pla director de mobilitat del Camp de Tarragona.  

5.3 Utilitzar vehicles amb millor eficiència energètica i menys emissions 

contaminants. 

5.4 Dissenyar les parades de transport públic amb suficient amplada per als 

passatgers i vianants i adequadament equipades.  

5.5 Garantir i homogeneïtzar la informació al viatger.  

5.6 Crear un sistema d’informació dinàmica a l’usuari que expressi en temps real el 

funcionament i recursos disponibles, així com les possibles incidències. 

5.7.Aplicar actuacions que facilitin l’accés en transport públic, el taxi inclòs, a 

terminals i estacions de l’àrea d’interès de Tarragona.  

6. Augmentar el nombre de places d'aparcament fora de la via pública, millorant-ne la 

qualitat i considerant les necessitats de les activitats residencials i econòmiques  

6.1 Dotar el centre urbà d’una regulació de l’aparcament atenent a les necessitats 

de les activitats residencials i econòmiques. 

6.2 Crear nous aparcaments que permetin alliberar l’espai públic.  

6.3 Promoure la creació d’aparcaments dissuasoris als accessos de la ciutat en 

combinació amb parades de bus urbà.  

6.4 Definir un criteri comú per a la gestió i informació de disponibilitat a temps real.  

6.5 Promoure la creació d’aparcaments per a autobusos turístics.  

7. Aconseguir una distribució urbana de mercaderies àgil i ordenada, alliberant els carrers 

de la ciutat del transport més pesant  

7.1 Regular el límit de temps de les operacions de càrrega i descàrrega per a 

incentivar–ne la rotació. 

7.2 Promoure la utilització dels Centres Logístics de Distribució. Objectiu +12  
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7.3 Potenciar la vigilància en matèria de circulació i estacionament dels vehicles de 

distribució de mercaderies 

8. Minimitzar la problemàtica ambiental associada a la mobilitat mitjançant la planificació 

urbanística, la conscienciació social i la promoció dels mitjans més sostenibles  

8.1 Fomentar l’ús de vehicles més sostenibles per part del Consistori, tant els 

vehicles propis com en concessió i concertats.  

8.2 Promoure la sensibilització i conscienciació ciutadana envers els valors que 

contenen els principis i objectius establerts en aquest Pacte.  

8.3 Dissenyar una trama urbana que afavoreixi la coexistència dels diferents mitjans 

de mobilitat.  

8.4 Potenciar un tipus d’urbanització encaminada a la barreja d’usos de manera que 

incentivi la reducció de la mobilitat en vehicle privat. Objectiu +12  

8.5 Potenciar una major autosuficiència i qualitat de l’espai públic als diferents 

nuclis urbans de Tarragona. Objectiu +12  

8.6 Preveure un urbanisme comercial a les zones residencials 

Tenim doncs diferents instruments locals, nacionals i internacionals que avalen una 

proposta d’aquest tipus i que alinea Tarragona en la defensa d’una societat sostenible més 

justa social, económica i ambientalment.  

 

 

Per acabar, si analitzem 

l’impacte que té el transport en 

emissions de CO2 trobem com el 

transport públic (autobús i 

tramvia) és el més eficient com 

mostra la següent taula  2

2 
https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/emisiones-de-dioxido-de-carbono/view#tab-b
asado-en-datos 
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OPORTUNITATS 

Com qualsevol mesura a aplicar en una ciutat, seria un error creure que les coses passaran 

per ser. La mesura de la tarifa cero en els autobusos municipals permet, i necessita, 

impulsar tot un seguit de mesures que ens ajudin a crear les condicions necessàries per al 

seu èxit.  

L’èxit de la posada en marxa de la targeta de jubilat a Tarragona va acabar sent un èxit per 

facilitar la mobilitat a la gent gran, per l’adaptació dels autobusos a la mobilitat reduïda 

que feia més viable l’accés de les persones grans als autobusos i perquè la xarxa 

d’autobusos apropava a tota ciutat dos espais d’imprescindible accés per aquest grup 

d’edat, l’Hospital Joan 23 i l’Hospital Santa Tecla amb parades de bus al davant i una línia 

única que unia els dos punts, sent fàcil de recordar i d’adaptar-se. 

De la mateixa manera ha passat amb la Targeta del Club dels Tarraconins, que gràcies a la 

implicació de l’Institut Municipal d’Educació, va permetre als escolars anar en bus de forma 

gratuïta. Les parades davant de centres escolars, una xarxa de busos molt extensa, una 

flota de busos adaptada i un servei de confiança han ajudat a que tota una generació (ja fa 

10 anys que funciona) s’hagi educat i hagi assolit el transport públic com el mitjà de 

transport propi.  

Estem davant un procés, quasi natural, d’estendre dues pràctiques d’èxit reconegut i 

consolidat a tota la ciutadania amb una aposta per la mobilitat sostenible que millori les 

condicions de vida de la ciutadania. 
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des d’una perspectiva ecològica 

En aquesta perspectiva inclourem tots aquells aspectes positius que tenen una incidència 

directa sobre el medi ambient i l’entorn natural. 

● Millora de la mobilitat 

La reformulació del trànsit i la eventual incidència de l'autobús en la disminució de 

cotxes en l’espai públic ha de permetre millorar la mobilitat a la ciutat, tant en 

transport públic com privat. Caldrà estar molt atents per a què l’espai alliberat per 

la mesura no torni a ocupar-se per nous vehicles animats per millora de la fluïdesa 

del trànsit. Si fos així caldrà avaluar mesures restrictives per a la circulació de cotxes 

privats. 

● Millora de l’eficiència energética 

Les noves rutes i la compra de nous vehicles, adaptats a les necessitats de les línies 

i més eficients, han de permetre una millor eficiencia en el servei municipal de 

transport  reduint emissions, consum de combustible,... tot generant un estalvi 

evident en el mig i llarg plaç per a l’Empresa Municipal de Transport i per 

l’Ajuntament de Tarragona. 

● Reducció emissions CO2 

La millora de l’eficiència en les línies, la reducció dels temps d’espera i els 

recorreguts més curts permetran a la flota de vehicles millorar els seus consums i 

l’emissió de CO2 i altres gasos contaminants. A més, el futur per a la majoria dels 

experts està en l'electrificació del transport i la seva alimentació amb energia 

produïda de fonts renovable que faci avançar cap a l’objectiu de zero emissions. 

● Pacificació del trànsit 

A l'adequació, més que probable, de la velocitat en les ciutats, que la DGT planteja 

que arribi a 30 km/h en tot el casc urbà, s’hi haurà de sumar la limitació d’espais per 

als cotxes amb els carril bus que ocuparan una calçada actualment ocupada pels 

cotxes. Per altra banda, la reducció de nombre d’autobusos creuant la ciutat amb el 

canvi de línies o l’eficiència (que també afecta al soroll) dels nous autobusos que la 

EMT ha d’adquirir i la retirada dels vells vehicles.   
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des d’una perspectiva social 

En aquesta perspectiva inclourem tots aquells aspectes positius que tenen una incidència 

directa sobre la vida de les persones i el seu benestar. 

● Augment dels empadronaments. 

La voluntat i necessitat de tenir el transport gratuït a la ciutat generarà un efecte 

crida que implicarà nous empadronaments a la ciutat, fixant la població flotant que 

en l’actualitat viu però no està empadronada a la ciutat, que segons alguns càlculs 

arriba a les 40.000 persones. A Tarragona té especial relevancia en aquest càlcul els 

estudiants de la URV que estudien al Campus Catalunya o Sescelades. Seguint els 

números d’altres ciutats podem arribar a doblar el nombre dels empadronaments 

anuals que tenim actualment. Això té una afectació directa en els ingressos que rep 

la ciutat per part de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.  

● Reducció temps de desplaçaments (centre - barris, barris - barris, centre - centre) 

La jerarquització de les línies, la creació de carrils bus i la pacificació del trànsit local 

comporta la millora de l'eficàcia i l'eficiència de la flota i la reducció dels temps de 

trasllat i d’espera en els transbord entre línies. Això motivarà i facilitarà l’accés als 

serveis per Part de noves usuàries. 

● Generació cohesió social 

Facilitar la mobilitat amb una extensa xarxa de línies i parades, amb una flota 

d’autobusos moderna i amb un equip de conductors i conductores que generen 

confiança permet que la ciutadania confiï en el servei. A més la gratuïtat del servei 

fa que la ciutat redueixi les distàncies d’una manera considerable.  

Els números d’usos per línies demostra que  els viatges periferia-centre i 

centre-centre són les dos tendències clau, amb especial incidència en les zones més 

amb necessitats socials.  A més, l’exemple de la Targeta de pensionista  o de la 

Targeta del Club dels Tarraconins ens permet fer la projecció en el cas de la tarifa 

zero. 
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● Més espais per als vianants  

La reorganització de les línies anirà acompanyada de la reorganització urbanística 

en algunes zones (Zona Corsini, plaça de General Prim,...) el que ha de comportar 

que es guanyin espais per als vianants en detriment dels cotxes. 
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des d’una perspectiva econòmica 

● Menys despesa familiar 

L’afectació sobre les economies familiars del transport és directa, com demostra la 

incidencia del preu del transport en la fluctuació de l’IPC anual en les economies 

locals. L’augment de preus que comporta la pujada de preu del Barril de Brent són 

molt poc compensades quan hi ha una baixada del preu del cru, això fa que aquesta 

mesura revolucioni les carteres de la ciutadania ja que comporta una distribució 

dels costos del transport per a tota la ciutadania sense afectació en els impostos 

municipals  alleugerant l’economia familiar, en especial d’aquelles més vulnerables. 

● Dinamització comercial 

El dinamisme del comerç local està intrínsecament relacionat amb l’accés de les 

persones als exios comercials. Davant un model pensat en el vehicle privat els 

models de grans superfícies sempre té les de guanyar. Un model pensar en els 

vianants i els transport públic té una afectació directa sobre la trama comercial de 

la ciutat amb el petit comerç com a estendard. Aquesta mesura ha de ser una 

aposta clara per millorar i potenciar el comerç de proximitat. 

● Reducció de costos en els desplaçaments als centres de treball 

En una ciutat en el que els sector industrial queda fora del municipi i en la que el 

sector serveis, amb el turisme al capdavant, és l’altre motor de l’economia, aquesta 

mesura pot ser considerada clau per a l’economia de les treballadores, en especial 

afecta a les dones. Una important massa laboral que actua en els serveis del centre 

de la ciutat té la seva residència en la periferia de la ciutat, amb aquesta mesura 

generem un estalvi directe en els costos d’accés al mercat laboral. Un exemple 

concret pot ser l’equip de Treballadores  Familiars (en la seva majoria dones) que 

recorren la ciutat entre servei i servei d’atenció familiar i que la tarifa zero per al 

transport públic generaria un estalvi en el seu treball per a elles i pert l’IMSST que 

acaba pagant els costos dels desplaçaments.  
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● Impuls a la intermodalitat 

La connexió actual de la intermodalitat i el transport interurbà encara és poc 

consistent per a les necessitats de mobilitat que tenim al territori en clau 

metropolitana. La creació de noves línies i de la estació de Battestini comportaran 

una millora coordinació i facilitats d’accés als serveis de bus metropolità que tenim 

a l’estació d’autobusos de Tarragona i amb l’estació de trens de la ciutat. 

● Posicionament i marca 

A més de totes les mesures ambientals desenvolupades  a la ciutat. Com la 

protecció del litoral o l’avenç que suposa l’Anella Verda envoltant la ciutat i amb el 

parc del Francolí han situat la nostra ciutat per sobre de la mitjana de zones verdes 

urbanes a Catalunya. Aquesta proposta ens situa com a referents en la millora de 

l’entorn i la cura del medi ambient a nivell de l’Estat i d’Europa. Possiblement serem 

una ciutat referènciada a l’hora de desenvolupar els models de transport públic que 

continuament s’han de repensar i millorar. 
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PERSPECTIVES I REPTES DE FUTUR 

● Afectació metropolitana 

Caldrà veure si la proposta en la que Tarragona serà pionera en el territori no 

provoca un  replantejament en calu metropolità del transport públic. És possible 

que en cas d’èxit aquesta mesura hagi d’estendre a tota l’àrea metropolitana del 

Camp de Tarragona com ha succeït, per exemple, a Estònia amb Tallin.  

● Targeta ciutadana 

La tecnologia RDSI o NFC popularment conegudes com contactless que ja utiliza 

actualment  la EMT, permet l’accés a un univers de serveis quasi infinit. Si, a més, les 

targetes estan personalitzades i serveixen per a identificar-nos la quantitat de 

tràmits que podem acabar desenvolupant tot de serveis municipals que estalviin 

temps en la identificació i la demanda de documentació.  

● Noves mesures restricció de vehicles privats 

La combinació de l’aplicació de la tarifa zero i les mesures de pacificació de trànsit 

que planteja el PMUS 2012-2017 (aparcaments dissuasoris, carril bus, zones 30 

km/h...) han de dur a poder restringir el trànsit  de vehicles privats a través de zones 

peatonalitzades o d’aplicació de tarifes, taxes i/o impostos segons residència, 

antiguitat del vehicle per a l’accés a la zona centre,...  
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