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“¿Desde cuándo los automovilistas tienen el derecho a dominar las calles? Las calles no les 

pertenecen, pertenecen a todos. 

 

¿De dónde han obtenido el derecho a acosar los pasos de la gente y dictarle un 

comportamiento que sólo se justifica en interés del suyo propio?  

 

La calle no es para el tráfico rápido; forma parte del entorno urbano… ¿Debe acaso la calle 

estar libre de gente?” 

Anònim, 1912, Àustria 
citat per Michael Freiherr von Pidoll (Sachs, 1992) 
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ABSTRACT 
Nom / Name : Carles Cuerva Claver  

Title: AUTONOMOUS AND COOPERATIVE DRIVING IN CITIES. THE CASE OF BARCELONA 

Keywords: autonomous vehicle, cooperative Systems, city, mobility, urban 

This work has analyzed the state of the art of cooperative and autonomous driving technology, 

reviewing technological development, legal issues and the possible impact on economic, social 

and environmental costs. Known technology moves to the city and examines their potential 

impacts, proposing some solutions regarding these. The impacts have been analyzed in social, 

aspects such as family reconciliation, time use, or the labor market and in the area of mobility, 

which highlights the collateral security, the need for a new language between agents involved 

in traffic and failure to obviate the need for public transport schedules that take into account 

the autonomous vehicle. We performed a comprehensive comparative studies on shared 

autonomous vehicles, where the results show that while offering a high degree of accessibility 

and very competitive timeout when there are significant impacts on uses of the road network 

must be carefully evaluated; requires a trade-off between the volume of vehicles shared and 

which are not, to achieve the minimum increase veh-km. Finally, a proposed work plan so that 

Barcelona still the advent of technology independently with minimal negative impact as 

possible. 

 

Títol: LA CONDUCCIÓ AUTÒNOMA I COOPERATIVA A LES CIUTATS. EL CAS DE BARCELONA 

Paraules clau: vehicle autònom, sistemes cooperatius, ciutat, mobilitat, urbanisme 

El present treball ha analitzat l’estat de l’art de la tecnologia de la conducció autònoma i 

cooperativa, repassant el seu desenvolupament tecnològic, aspectes legals així com el possible 

impacte en costos econòmics, socials i medi ambientals. Coneguda la tecnologia, es trasllada a 

la ciutat i s’analitza els seus possibles impactes, proposant algunes solucions respecte aquests. 

Els impactes analitzats han estat d’índole social, amb aspectes com la conciliació familiar, usos 

del temps, o el mercat laboral, i també en l’àmbit de la mobilitat, on destaca la garantia de la 

seguretat, la necessitat d’un nou llenguatge entre els agents que intervenen al trànsit i el fet 

de no obviar la necessitat del transport públic en les planificacions que tinguin en compte el 

vehicle autònom. S’ha realitzat una exhaustiva comparativa entre estudis sobre vehicles 

autònoms compartits, on els resultats mostren que si bé ofereixen alt grau d’accessibilitat amb 

temps d’espera molt competitius, hi ha importants impactes en quan usos de la xarxa viària 

que caldrà avaluar detingudament; és necessari un trade-off entre el volum de vehicles 

compartits i els que no ho són per aconseguir el mínim increment de veh-km. Finalment, s’ha 

proposat un pla de treball per tal que la ciutat de Barcelona encari l’arribada de la tecnologia 

autònoma amb els mínims impactes negatius possibles. 
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INTRODUCCIÓ 
 

La mecanització i motorització de la  mobilitat durant els segles XIX i XX van suposar canvis 

molts importants en els esquemes de desplaçaments de la població, i això derivà en 

transformacions en els usos urbans, essent les ciutats els paradigmes de cadascuna de les 

novetats que anaven apareixent i els seus conseqüents problemes.  

L’aparició del vehicle privat a finals del segle XIX, i la seva popularització a principis del segle 

XX, va ser un element clau en el disseny de les ciutats però sobretot pels canvis socials que va 

comportar, dotant la mobilitat personal d’alta categoria per sobre de les possibles necessitats 

col·lectives a més de generar conflictes sobre la resta d’usuaris de la via pública. La 

popularització de l’ús del vehicle privat el va fer ascendir fins a la seva massificació, fent 

visibles problemes de contaminació a les ciutats i d’accidentalitat en general a mitjans del 

segle XX. 

És llavors quan apareixen les primeres iniciatives sobre les limitacions d’ús del vehicle privat a 

la ciutat, el canvi del combustible fòssil a l’energia elèctrica i l’impuls renovat dels transports 

massius com el ferroviari, entre d’altres, per donar resposta i sol·lucions als problemes que 

plantejava el vehicle privat; tot i aquestes iniciatives, els problemes persisteixen en menor 

mesura. 

Amb tot, la tecnologia del vehicle privat ha avançat paral·lelament, oferint també sol·lucions a 

problemes com la seguretat, afegint-se dispositius propis pels ocupants del cotxe (cinturons de 

seguretat) com pels demés usuaris i conductors (llums, clàxon, ACC, CACC), però en aquests 

moments està apunt de fer un gran salt que posaria en qüestió el mateix sistema i concepció 

de la conducció, l’arribada dels vehicles autònoms. 

Tot i que l’imaginari col·lectiu podria associar vehicle autònom al protagonista de la sèrie de 

televisió dels anys vuitanta “El coche fantástico” o algunes escenes de les pel·lícules del 

renombrat agent d’espionatge James Bond, la tecnologia del vehicle autònom és aprop i serà 

durant aquest segle que es consolidi. Concretament, les Tecnologies de Informació i la 

Comunicació (TIC) i factors cabdals dels darrers anys com l’avenç de les Telecomunicacions, la 

miniaturització del hardware i el big data, han permès que el cotxe es converteixi en un 

dispositiu electrònic més, hiperconnectat per rebre i donar informació; un cotxe que, atenent a 

aquests avenços, suprimiria la incertesa humana de la conducció al fer innecessari que hi hagi 

alguna persona del vehicle als comandaments d’aquest o monitoritzant. 

Però, això serà positiu per les ciutats? Ara que aquestes també estan “actualitzant-se” en tots 

els seus serveis, amb injeccions tecnològiques que busquen millor transparència i eficiència, 

com pot afectar l’arribada d’aquest nou dispositiu que competiria en confort amb el transport 

públic? 

El present estudi preveu, a la seva primera part, una introducció a la tecnologia del vehicle 

autònom i cooperatiu, per tal de poder conèixer quin és l’estat de l’art i els conceptes claus. 

Seguidament, un repàs a l’estat de la legislació i els costos i beneficis associats amb el vehicle 

autònom. 
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Seguidament es discuteix des de la vessant de la societat i del servei els possibles efectes 

econòmics, socials i mediambientals de l’arribada de la tecnologia del vehicle autònom i 

cooperatiu a les ciutats, centrant-se en els serveis a la mobilitat, especialment un anàlisi dels 

sistemes de vehicles compartits. 

Un cop analitzada la situació general a les ciutat, es realitzarà un repàs a la situació de la 

mobilitat a la ciutat, per conèixer els principals problemes de la mateixa. Llavors, es realitzarà 

una proposta de pla metodològic sobre la conducció autònoma i cooperativa a Barcelona. 

Es tracta, per tant, d’estudiar com evitar que de nou la mobilitat personal acabi supeditant les 

ciutats i que siguin aquestes les que puguin marcar l’arribada d’aquesta tecnologia, que si bé 

es preveu revolucionària no per això és exempta d’unes conseqüències que ara, en el moment 

que els planificadors treballen i dissenyen les ciutats del futur, encara s’està a temps d’evitar. 
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1. LA CONDUCCIÓ AUTÒNOMA I COOPERATIVA 
 

“Probablemente la única tecnología de El Coche Fantástico que aún no se ha desarrollado 

completamente es la de la inteligencia artificial de Kitt.[...]. Casi todo el resto de cosas de las 

que es capaz Kitt están ya inventadas si exceptuamos cosas como el blindaje molecular. 

Comencemos por su capacidad para conducirse él sólo. La semana pasada, Google obtenía el 

primer permiso institucional (por parte del estado de Nevada) para poner en circulación su 

coche autónomo.” 

Carlos Zahumenszky,  
El coche fantástico. Tecnología o ficción, Maig 2012 

 (Zahumensky, 2012) 
  

De la ficció a la realitat, si bé la frase inicial és del 2012, a l’actualitat els avenços tecnològics 

encara ens apropen més a veure als nostres carrers vehicles que per ara només s’imaginen en 

pel·lícules o sèries de dibuixos animats. 

El present capítol pretén introduir als conceptes de la conducció autònoma i cooperativa, 

diferenciant aquests dos conceptes, repassant les actuals tecnologies que estan automatitzant 

els vehicles, revisant les futures, així som un anàlisi dels aspectes socials i l’acceptació 

d’aquesta tecnologia.  

Seguidament un repàs dels diversos aspectes legals actualment en debat, així com dels 

possibles costos i beneficis de l’entrada del vehicle autònom permetrà avaluar, a priori, si pot 

ser positiu per la societat.   

 

1.1 Definicions de Vehicle amb tecnologia Autònoma i Vehicle amb 

tecnologia Cooperativa 
Sovint es confonen els termes de la conducció autònoma i la cooperativa, ja que comparteixen 

una certa filosofia pel que es refereix a la tecnologia, però són conceptes complementaris i 

independents. 

Així, segons Center for Automotive Research (CAR) Publications, el vehicle connectat és: 

“Vehicles connectats són vehicles que utilitzen qualsevol sèrie de diferents tecnologies de la 

comunicació per comunicar-se amb el conductor, amb altres cotxes a la carretera (de vehicle a 

vehicle [V2V]), la infraestructura de la carretera (de vehicle a infraestructura [V2I]) i el Núvol 

(cloud). Aquesta tecnologia pot ser utilitzada per millorar no només la seguretat del vehicle, sinó 

també per millorar l'eficiència i els temps de viatge.” (CAAT, 2015) 

Si s’accedeix a una font oficial com la Federal Highway Administration (FHWA) dels USA la 

definició seria: 

“Un vehicle que pot transmetre i rebre missatges de seguretat bàsics (BSM) seguint el protocol 

WAVE, establert a l’estàndard IEEE 802.11p el qual utilitza la banda ITS de 5.9 GHz (5.85 – 5.925 

GHz).” (FHWA, 2014) 
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On especifica respecte aquesta definició que: 

 El contingut i format dels BSM són definits a l’estàndard SAE J2735. 

 La seguretat és la màxima prioritat del Departament de Transports i que això centrarà el focus de la 

tecnologia del vehicle connectat. 

 Un anàlisi detallat il·lustra que la tecnologia DSRC (Dedicated Short-Range Communication) és la única 

tecnologia de comunicació establerta possible a curt termini que ofereix la latència, la precisió i la fiabilitat 

necessària per a la seguretat activa. 

Aquestes apreciacions que el Departament de Transports (DOT1) del Govern Federal dels Estats 

Units afegeix a la definició puntualitzen l’aspecte clau de la definició d’un cotxe connectat, que 

és la recepció i transmissió d’informació als demés vehicles i a l’infraestructura viària; 

puntualitzar que si bé sovint es “redueix” a comunicació V2V o V2I en veritat s’observa a les 

diverses iniciatives d’aquest departament que es tracta de tots els usuaris del viari (ITSDOT, 

2014). 

Pel que fa a la definició del vehicle autònom (“Fully Automated”, “Self-driving”, “Driverless 

cars”)  la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) per l’Administració Nacional 

de Seguretat Viària dels USA seria: 

“Aquells vehicles en els que el funcionament del vehicle es produeix sense intervenció del 

conductor directe a controlar la direcció, l'acceleració i la frenada i estan dissenyats de manera 

que no s'espera que el conductor supervisi constantment la calçada mentre s'opera en el mode 

d'auto-conducció.” (NHTSA(a), 2013) 

Però si es consulta la primera legislació estatal dels USA que ha legislat sobre conducció 

autònoma, que és de l’estat de Nevada, la definició de tecnologia autònoma és: 

"La tecnologia autònoma significa la tecnologia que s'instal·la en un vehicle de motor i que té la 

capacitat per conduir el vehicle de motor sense el control actiu o el monitoratge d'un operador 

humà. El terme no inclou el sistema actiu de seguretat o un sistema d'assistència al conductor, 

incloent, sense limitació, un sistema per a proporcionar detecció electrònica de punts cecs, 

prevenció d'accidents, la frenada d'emergència, assistent d'aparcament, control adaptatiu de 

creuer, l'assistència de manteniment al carril, advertència de canvi de carril, o l’ajuda per embús 

de trànsit i cua, llevat que tal sistema, només en combinació amb qualsevol altre sistema, permet 

al vehicle en què està instal·lat el sistema ser conduït sense el control actiu o monitoratge d'un 

operador humà.” (Anderson, Kalra, Oluwatola, Sorensen, Samaras, & Stanley, 2014) 

Fixant-se en la definició que ofereix el Govern del Regne Unit en el seu pla de 

desenvolupament del vehicle autònom (Government(a), 2015): 

“Els vehicles que veritablement són sense conductor, o plenament autònom, significa que el 

conductor no necessita estar present.”  

Per tant, aquí les claus són la tecnologia del propi vehicle per poder percebre, processar i 

actuar autònomament, és a dir, el vehicle només treballa l’informació pel seu propi 

funcionament i comportament dins el sistema de trànsit i el fet que el conductor no ha de 

monitoritzar l’acció de conduir; no és trivial el fet que mencioni explícitament que hi ha 

sistemes que poden ajudar al conductor a realitzar la seva tasca de control però que 

                                                           
1
 Department of Transportation 
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s’exclouen de la definició de conducció autònoma pel fet que per si sols no permeten assolir-

la. Aquestes mencions són per evitar que hi hagi dues legislacions sobre tecnologies ja 

existents, dificultant l’evolució tecnològica de les mateixes al carregar-les de les mateixes 

exigències que pugui tenir la conducció plenament autònoma, que de ben segur seran més 

exigents; aquestes consideracions les han copiat altres normatives estatals als USA (Anderson, 

Kalra, Oluwatola, Sorensen, Samaras, & Stanley, 2014), així com el Pla d’impuls del vehicle 

autònom al Regne Unit citat anteriorment i el seu codi de proves de vehicles (Government(b), 

2015), i la Direcció General de Trànsit a Espanya està treballant en una Instrucció per permetre 

proves amb vehicles autònoms que també inclou aquestes mencions (ABC, 2015). 

Amb tot, encara que vehicle autònom i vehicle cooperatiu són conceptes diferents, en el fons 

conflueixen en l’interès comú d’eliminar l’incertesa humana a base d’incrementar l’eficiència 

amb la conducció apropiada i adequada a les diverses situacions i entorns del trànsit. 

Mostra d’aquesta confluència és que la tecnologia del vehicle autònom s’ha dividit en diversos 

nivells, atenent a que es preveu sigui llarg el seu desenvolupament així com poder disposar 

d’un esquema clar que també ajudi a les legislacions poder establir criteris més exactes, i entre 

les característiques del nivells es troben característiques del que seria el vehicle cooperatiu.  

Entitat Nivells d’automatització 

BASt
2
 

Només 
conductor 

Asssisstència 
Parcialment 

autònom 
Altament 

Automatitzat 
Totalment automatitzat 

NHTSA
3
 

Sense 
automatització 

(Nivell 0) 

Funcions 
específiques 

automatitzades 
(Nivell 1) 

Funcions 
combinades 

automatitzades 
(Nivell 2) 

Conducció 
autònoma 

limitada  
(Nivell 3) 

Conducció autònoma plena 
(Nivell 4) 

SAE
4
 

Sense 
automatització 

(Nivell 0) 

Assistència al 
conductor 
(Nivell 1) 

Automatització 
parcial 

(Nivell 2) 

Automatització 
condicional 

(Nivell 3) 

Alta 
automatització 

(Nivell 4) 

Plena 
automatització 

(Nivell 5) 

DfT
5
 - - - Alta Automatització 

Plena 
Automatització 

POST
6
 - - - Alta Autonomia 

Plena 
Autonomia 

Taula 1 Nivells d’automatització comparats 

Segons la European Technology Platform on Smart Systems Integration (EPoSS) els tres criteris 

que defineixen els nivells d’autonomia són (EPoSS, 2015): 

1. El control de les funcions: per exemple, la capacitat del sistema de fer-se càrrec del 

control longitudinal o lateral, d’ambdós o de cap. 

2. El conductor humà: si se li està permès dedicar la seva atenció a altres activitats 

diferents del conduir de manera parcial o total. 

3. Les actuacions del vehicle: La independència del vehicle d’entendre els processos que 

ocorren durant la conducció. 

Amb aquests criteris diverses administracions i entitats han definit un esquema de nivells que 

Taula 1 la compara. Durant el present estudi s’agafaran com a referència els nivells de SAE, 

                                                           
2
 BASt: Institut Federal Alemany d’investigació de carreteres (Gasser, UNECE, 2014) 

3
 NHTSA (NHTSA(b), 2013) 

4
 SAE: Societat d’Enginyers d’automòbils (SAE, 2014) 

5
 DfT: Departament de Transports del Regne Unit (Government(a), 2015) 

6
 POST: Oficina Parlamentària de Ciència i Tecnologia, Parlament del Regne Unit (Government(a), 2015) 
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atenent que múltiples estudis i converses amb experts del sector indiquen que és el més 

ajustat, i que es resumeix en el següent quadre: 

 

Il·lustració 1 Nivells d’automatització segons SAE (Stanford, 2013) 

De la figura anterior es mostra que als nivells 0-1-2 el conductor està pendent de la conducció 

excepte en algunes funcions, les quals els sistemes de conducció cooperativa i autònoma 

assumeixen el control. Pels nivells 3-4-5 és el “sistema” del  vehicle qui pren el control 

majoritari, encara que no és fins el nivell 5 que el vehicle és plenament autònom i prescindeix 

del monitoratge del conductor (presencial o remotament); no és trivial el fet que hi hagi 

ambients on s’exclogui la conducció autònoma fins que aquesta no estigui plenament 

desenvolupada, com seria el cas de les zones urbanes, ja que atenent al fet que la seguretat és  

condició sine qua non les zones urbanes tenen uns requisits molt alts per l’alta varietat 

d’agents presents a l’espai públic i la seva incertesa en els seus moviments. Per tant, es podria 

preveure que aquells espais que tenen menys requisits o menys incerteses a ser controlades, 

com és el cas de les autopistes i autovies, són proclius a disposar abans la tecnologia 

autònoma en funcionament. 

Les columnes de Monitoring of driving environment i Fallback performance of dynamic driving 

task són les que es podrien associar al desenvolupament de les tecnologies cooperatives en 

quan a recepció d’informació per part dels demés vehicles (V2V) i infraestructura (V2I), 

facilitant “l’integració” dins la xarxa de trànsit al necessitar el coneixement del mateix per 

poder decidir les accions de la conducció per part del conductor en una primera fase. 

Segons els articles consultats, en l’actualitat es disposen vehicles al mercat que ja assoleixen el 

nivells 1 i 2, però en aquest últim els sistemes que possibiliten l’autonomia encara són 

accessoris i no venen de sèrie; això suposa encarir els preus dels vehicles, i per tant 

inaccessible en general.  

La mateixa EPoSS ha plantejat un possible calendari d’arribada dels diversos nivells, que es pot 

veure a la Il·lustració 2; si bé la literatura consultada coincideixen majoritàriament en situar 
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l’arribada al mercat de vehicles del  nivell 3 entre el 2020 i el 2030, respecte els nivells 4 hi ha 

divergències d’opinions, situant el nivell 5 més enllà del 2050. Ara bé, mencionar que l’arribada 

al mercat no vol dir que siguin majoritaris dins el parc automobilístic; segons l’estudi de 

l’Institut Victòria de Polítiques de Transport (Litman, 2015), sense obligacions legals, la 

tecnologia plenament autònoma necessitarà unes 5 dècades per saturar el mercat.  

 

Il·lustració 2 Proposta de calendari d'arribada de la tecnologia autònoma segons EPoSS 

De la figura anterior de nou destaca la complexitat de la conducció urbana, situada just abans 

de la plena autonomia dels vehicles, però també destaca com algunes de les funcions que 

podrien alleugerir el trànsit de congestió de les autopistes a l’entorn de les grans ciutats es 

situen accessibles en un període curt de temps. 

Aquest calendari orientatiu ha de permetre als agents implicats planificar l’arribada d’aquesta 

tecnologia, com ja està realitzant el govern federal dels Estats Units, inclosos diversos dels seus 

estats, així com el citat anteriorment govern del Regne Unit amb el seu Pla d’impuls al Vehicle 

sense conductor. Respecte aquest últim el Pla destaca la bona posició del Regne Unit per 

testejar els vehicles però sobretot la voluntat de liderar aquest tipus de proves a nivell 

mundial; altres estats europeus com Alemanya, Països Baixos i Suècia tenen també iniciatives 

però topen amb dificultats legals. En el cas espanyol, legalment es situaria en la mateixa 

situació que el Regne Unit. Al capítol següent es comprovarà aquest marc legal i les 

possibilitats. 

 

1.2 La tecnologia de la conducció autònoma i cooperativa 
Coneguts els esquemes generals de la tecnologia autònoma i cooperativa, es procedeix a un 

repàs més concret sobre alguns dels sistemes que equipen el vehicle i que estan automatitzant 

la conducció. Per això es parteix de la Il·lustració 3 que mostra esquemàticament al vehicle 

alguns d’aquests sistemes: 
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Il·lustració 3 Sistemes d'automatització de la conducció (OECD, 2014) 

La imatge anterior mostra els sistemes necessaris per automatitzar els vehicles així com les 

tecnologies que ho han de desenvolupar; amb aquest conjunt de sistemes, els vehicles 

autònoms han de realitzar, resumidament, tres grans accions per poder participar del trànsit: 

 Percebre: Es tracta que el vehicle capti la informació del seu entorn, tant d’objectes 

mòbils com estàtics i que els pugui identificar (per posteriorment saber quines 

possibilitats hi ha d’interacció o conflicte). 

 Planificar: Amb la informació captada el sistema la processa i analitza quines 

alternatives disposa, quines poden ser les respostes a la presència dels objectes. 

 Actuar: Conegudes les possibles respostes a tots els inputs de l’entorn, el sistema 

acciona els mecanismes de reacció (frenar, accelerar, canvi de trajectòria, entre els 

principals). 

I per realitzar-ho necessiten els diversos sistemes de automatització i comunicació del vehicle 

(VACS7). L’article (Christina Diakaki, 2015) realitza una classificació entre aquells sistemes que 

no tenen incidència clau pel que fa a la gestió del trànsit i aquells que sí, i entre aquests últims 

aquells que tenen més interès en la zona urbana i els que no (encara que l’article s’enfoca en 

l’anàlisi pel cas d’autopistes): 

                                                           
7
 Vehicle Automation and Communication Systems 
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Il·lustració 4 Esquema dels VACS 

Respecte aquest esquema seria qüestionable situar que el fet d’evitar els accidents no tingui 

implicacions en reduir el número d’accidents, ja que el 20 % de les congestions es deuen als 

accidents, però s’entén que s’han separat segons el major marge de millora respecte el flux del 

trànsit. 

També existeix una classificació per part de iMobility Forum (iMobility, 2013) que especifica 

més per zones de circulació: 

 

Il·lustració 5 Classificació dels sistmes de comunicació i automatització segons iMobility Forum 

En ambdós s’observa que tant l’entorn urbà com el no urbà solen compartir alguns dels VACS a 

desenvolupar, però que cadascun d’ells també disposa de sistemes específics per resoldre o en 
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alguns entorns es requereix menys automatisme per disposar del  sistema (com el cas dels 

trens de carretera o platooning). Fixar-se, de nou, en el fet que l’assistència en congestió de 

trànsit requereix un nivell d’automatisme important, just per sobre d’evitar col·lisions; atenent 

a que la seguretat i l’eficiència als embuts de trànsit són dos dels punts més destacats de la 

conducció autònoma i que requereixen un nivell d’autonomia important, i que l’actual 

tecnologia encara està aprop d’arribar-hi, vol dir que els principals beneficis es podrien 

disposar a curt termini. 

Atenent a la classificació de VACS de la Il·lustració 4 i l’article (Christina Diakaki, 2015) una breu 

explicació de cadascun d’ells: 

 VACS sense influència al trànsit: 

o Sistemes d'alerta i prevenció de col·lisions: El seu objectiu és reduir el risc de col·lisions i van des 

de la simple visual i / o alarmes sonores als frens de precàrrega o fins i tot de frenada actiu per 

minimitzar els impactes. D'acord amb alguns documents relativament recents, l'ús de tals 

sistemes, fins i tot en la seva manera d'assessorament, poden conduir a un augment Headways. 

Aquests sistemes, per tant, en realitat poden tenir implicacions en el flux de trànsit, dels quals, 

però, mai s'han investigat el rang i la magnitud, ja que són sistemes de seguretat que es 

consideren exclusivament d’orientació. 

o Sistemes d'assistència pel manteniment de carril: Ajuden el conductor a mantenir la posició del 

vehicle dins del carril. 

o Sistemes d'assistència de visió: Ajuden al conductor en condicions de visibilitat dures (a la nit i/o 

en punts cecs) per evitar perills potencials. 

o Sistemes de monitorització de velocitat: Emeten alertes per excés de velocitat en llocs perillosos 

com corbes de la carretera. 

o Sistemes de monitorització del conductor: Detecten i alertar els conductors distrets i/o cansats; 

alguns sistemes fins i tot poden prendre el control de la vehicle si el conductor no respon a les 

advertències. 

o Altres sistemes d'assistència: Aquesta categoria inclou els sistemes destinats a ajudar el 

conductor en diverses tasques i àrees no cobertes pels abans esmentats, com els avançaments, 

aparcament, detecció de ciclistes i vianants, etc. 

o Altres sistemes d'alerta: Aquesta última categoria inclou els sistemes destinats a advertir el 

conductor en situacions de risc no cobertes pels casos abans esmentats, inclosa la presència 

dels animals, l'enfocament dels vehicles d'emergència, enfocament perquè no es mouen  

vehicles o superfícies de carretera perilloses o embussos de trànsit, etc. 

 VACS que influeixen el trànsit. En àrea urbana: 

o Sistemes d'assistència a la conducció: Aquesta categoria inclou VACS que tenen com a objectiu 

l'automatització parcial o total de la tasca de conduir, sobretot en ambients restringits i/o ben 

definits. 

o Sistemes de suport intersecció: Aquesta categoria inclou VACS destinats a donar suport a la 

tasca de conduir en les proximitats de les interseccions. 

 VACS que influeixen el trànsit. En autopistes: 

o Sistemes de creuer: Aquesta categoria inclou els sistemes que ajuden als vehicles equipats per 

seguir altres vehicles d'una manera segura i còmoda. Aquí es situarien el Control Adaptatiu de 

Creuer (ACC), Control Adaptatiu Cooperatiu de Creuer (CACC), Control Adaptatiu de Creuer per 

tots els nivells de velocitats (FSRA) i el Control Adaptatiu de Creuer a baixes velocitats (LSACC), 

aquest últim de molt interès en zones urbanes o en congestió. 

o Sistemes de regulació de velocitat: en aquesta categoria s'inclouen els sistemes que ajuden a la 

regulació de velocitat segons la llei o un altre criteri d’ajustaments o límits (velocitats limitades 

als accessos a les ciutats). Aquí es situarien la Conducció Activa en verd (AGD), Sistema 

cooperatiu de limitació de velocitat variable (CVSLS), Assessor d’eficiència de combustible (FEA) i 

Adaptació Intel·ligent de velocitat (ISA). 

o Sistemes d'assistència per canvi de carril/unions d’autopistes: Aquesta categoria inclou els 

sistemes que ajuden al canvi de carril i maniobres similars. Aquí es situarien el Sistema 
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cooperatiu en unions de carrils d’autopista (CM) i el Sistema d’avís de canvi de carril (LCDAS). 

o Sistemes de funcionalitat combinat: Aquesta categoria inclou els sistemes, que combinen 

diverses funcions i no poden ser qualificades de només una de les tres categories anteriors. Aquí 

es situarien els Sistemes cooperatiu de seguiment i unió de carrils d’autopistes (CFM), Pilot 

automàtic a autopistes (HP) i Assisstent integrat per tots els nivells de velocitats (IRSA).  

o Vehicle sistemes platooning: Aquesta categoria implica una varietat d'opcions per a la formació 

de trens de carretera de vehicles més o menys estretament espaiats, amb l'objectiu de tenir una 

conducció eficient i segura. Es coneixen com a VPS. 

o Els sistemes de navegació: Aquesta última categoria inclou els sistemes que es dirigeixen 

principalment a proporcionar la ubicació i ruta d'informació de guia personalitzada per tal 

d'ajudar i assessorar el conductor en la planificació d'un viatge, així com per la presa de 

decisions en temps real. Es coneixen com a NAVS. 

L’administració de transports i de seguretat viària (NHTSA) dels USA ha afirmat que aspira a 

vehicles plenament connectats com a estratègia per millorar la seguretat del trànsit urbà i 

interurbà; aquest posicionament es justifica perquè és molt més viable arribar-hi en el curt 

termini que la plena tecnologia autònoma i a la vegada que els continuats avenços en 

tecnologia del vehicle cooperatiu es poden anar incorporant per millorar la seguretat i 

eficiència de la conducció, en canvi la tecnologia autònoma no seria “útil” fins a l’últim nivell. 

 

1.3 Estat actual de desenvolupament i estudi de la tecnologia 

autònoma i cooperativa 
Tot i que el cas de desenvolupament de vehicle autònom més conegut, o més popularitzat, és 

el del cotxe de Google sense conductor (TheGuardian, 2014), la literatura es centra en la 

celebració dels desafiaments de l’Agència de projectes de defensa avançats (DARPA); aquesta 

agència dels USA va organitzar 3 grans curses entre 2004 i 2007  on es demanava als 

participants portar-hi un vehicle autònom que fos capaç de realitzar grans recorreguts sense 

accidents, amb l’objectiu que el 2015 es poguessin disposar vehicles militars que poguessin 

circular autònomament (Urmson, 2008). La primera de les curses, celebrada en un desert 

americà el 2004, cap dels vehicles participants la va acabar. La segona es va celebrar un any 

després amb molt pocs vehicles acabant la cursa. La tercera, en aquest cas en zona urbana 

(una gran base militar abandonada), celebrada el 2007 ja va tenir més participants que van 

acabar la cursa (F. Rauskolb, 2008). A les referències es pot consultar més àmpliament 

informació d’aquestes curses, però destaca com els diferents desenvolupadors dels vehicles 

participants estructuraven els vehicles amb l’esquema de “Percebre - Planificar – Actuar” o 

similar; la diferència entre ells era l’arquitectura del sistema així com el procés de l’informació 

rebuda. També destaca la multitud d’empreses interessades en participar per provar les seves 

tecnologies i que principalment no eren automobilístiques; això respon al fet que els vehicles 

del futur tindran un conjunt de serveis afegits que superaran la utilitat primera del vehicle que 

és el  transport, un fenòmen similar a l’ocorregut amb la telefonia mòbil (de l’utilitat principal 

que seria rebre trucades se li han afegit multitud de serveis que han desvirtutat i a la vegada 

ampliat els usos del telèfon). 

Apart de les curses també altres autors, entre ells els del programa espanyol de recerca sobre 

vehicle autònom AUTOPIA (Pedro, 2009), han estat desenvolupant recerca en l’àmbit de 

l’arquitectura del sistema per ambients urbans com el cas de (Furda (a), 2011) i (Furda (b), 

2012) els quals desenvolupen solucions d’alt nivell respecte la presa de decisions dels vehicles 
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autònoms, així com (Chen, 2007) que es centra en la navegació i les decisions de Planificació 

com també es realitza a (Godoy, Milanés, Rastelli, Villagra, & De Pedro, 2010); respecte aquest 

últim comentar que explica un dels principals problemes de la geolocalització a través de 

satèl·lits, ja que en ciutat els edificis alts provoquen distorsions en la senyal i això condueix a 

errors. Mostra de l’interès per aquesta tema és que l’Ajuntament de Barcelona està treballant 

en el projecte gMotit (G-MOTIT, 2015) en la prova pilot d’un sistema de geolocalització que 

aprofita els sistemes de Galileo (EGNSS) per millorar els nivells de qualitat de la localització que 

ofereix el GPS a la ciutat. 

A les referències (Pérez, Villagrá, Onieva, Milanés, Pedro, & Vlacic, 2012), (Furgale, et al., 

2013), (Parent, 2004), (Bouraoui, Boussard, Charlot, Holguin, & Nashashibi, 2011) i (Campbell, 

Egerstedt, How, & Murray, 2010) es veuen exemples d’anàlisi de l’arquitectura dels sistemes 

dels vehicles autònoms, però les últimes fan referència als Cybercars; es tracta de vehicles 

autònoms elèctrics de petites dimensions que poden realitzar serveis de llançadora com per 

exemple ja realitzen a l’aeroport de Heathrow de Londres, a baixes velocitats i amb dissenys 

“integrats” i amables amb l’entorn urbà, i en entorns sense trànsit obert. A nivell europeu, la 

Unió europea ha impulsat diversos projectes d’investigació respecte aquest tipus de vehicles, 

com és el CityMobil8 i el CityMobil29 (la referència de Bouraoui n’és l’exemple), com una 

possible alternativa als actuals vehicles privats i com un servei de transport públic més 

personalitzat, percussors de possibles serveis de sharing. 

El desenvolupament dels Cybercar ha impulsat també el treball en aspectes més concrets de la 

conducció en entorn urbà com poden ser les rotondes ( (Pérez, Milanés, de Pedro, & Ljubo, 

2011) i (Rastelli & Peñas, 2015)), on a la cursa urbana de la DARPA es va desenvolupar un dels 

accidents; sistemes de control de les baixes velocitat d’un vehicles, molt comú als entorns 

urbans i en congestió ( (V. Milanés, 2009), (Jorge Villagrá, 2010) i (Paulo Resende, 2013)), on 

l’última referència fa referència ja un tipus possible de servei que podrien oferir els vehicles 

autònoms a les ciutats i que es tractarà al capítol següent.  

Relacionat amb la velocitat hi ha la referència (Pascal Daviet, 1997) que tracta la possibilitat de 

trens de carretera en entorns urbans, amb la conclusió que serien molt eficients i amb 

longituds de fins a 6 vehicles, però vist que alguns carrers de ciutats no tenen aquestes 

longituds entre interseccions es posarien en dubte aquestes conclusions; per últim, la 

referència (Jorge Villagra, 2012) analitza també velocitats però en aquest cas enllaçant-ho amb 

un planificador de rutes que analitza la millor ruta atenent a les majors velocitats que pugui 

assolir el transport públic. 

La recerca en l’àmbit de la conducció autònoma i cooperativa continua per tal de reduir els 

temps d’arribada de la mateixa al mercat, i per tant avançar els possibles beneficis d’aquesta 

tecnologia. La següent imatge mostra un esquema temporal dels projectes d’investigació sobre 

conducció autònoma i cooperativa que està realitzant la Unió Europea. Atenent a les converses 

amb experts, en pròximes convocatòries d’ajudes a l’investigació la UE augmentarà l’interés 

pels projectes sobre conducció autònoma i cooperativa; amb tot, la literatura abans 

mencionada comenta en vàries ocasions la necessitat que es puguin testejar els vehicles en 

escenaris reals. Com s’ha dit en un dels apartats anteriors, el Regne Unit s’està posicionant 

                                                           
8
 http://www.citymobil-project.eu/ 

9
 http://www.citymobil2.eu/en/ 



LA CONDUCCIÓ AUTÒNOMA I COOPERATIVA A LES CIUTATS. 

EL CAS DE BARCELONA   22 

 

sobre aquest tema, amb inversions milionàries per disposar de “laboratoris urbans” on poder 

realitzar aquests tests; Mylton-Keynes, Bristol i Greenwich acolliran aquests laboratoris on 

testejar els vehicles, segons decisió del govern anglès d’aquest any 2015 (Government(c), 

2015). No és baladí, doncs, que les administracions públiques assumeixin el repte de la 

tecnologia del vehicle autònom i cooperatiu com a propi en tant l’interès per tal que aquesta 

tecnologia reculli el més aviat possible les necessitats d’interès públic. 

 

Il·lustració 6 Projectes d'investigació de la UE relacionats amb la tecnologia del vehicle autònom i cooperatiu 

Pel que fa a la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament participa al projecte CityMobil2 (RobotCar) i 

VRA (Networking/Challenges) com a membre, i al Compass4D (Connectivity & Communication) 

com membre advisory. A nivell estatal destaca que Vigo forma part com a membre de 

Compass4D o que León ha acollit un showcase del CityMobil2 l’any 2014, a més dels projectes 

AUTOPIA (conegut com PLATERO també) sobre vehicles de conducció autònoma i SARTRE 

sobre trens de carretera. 

1.4 Anàlisi social 
És evident que cap tecnologia té èxit si la societat en general no en percep la seva utilitat o li 

resol un problema o necessitat. Així, els inicis de la implantació solen ser claus per saber si 

posteriorment el mercat acceptarà i assumirà com a útil la nova tecnologia i massivament la 

societat la comprarà.  

Pel cas del vehicle autònom es parteix del fet que el que es proposa no és nou a la realitat, 

però en canvi a la ficció es porta anys parlant-ne. Això suposa que a l’imaginari col·lectiu es 

vinculi més a ciència – ficció que a futur proper. Ara bé, com a tota novetat, sorgeixen els 

dubtes sobre si serà segura, si tindrà un cost elevat o si de veritat arribarà. 

Diversos han estat els estudis que han treballat l’acceptació social de la tecnologia del vehicle 

autònom, en una important xifra de països, els quals s’analitzaran seguidament; amb tot, la 

primera observació en tots ells és que la majoria són enquestes on-line o dirigides a públics 
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propers i accessibles als promotors de l’enquesta. Això suposa que no es tracta d’enquestes 

amb un treball previ de recerca de públic en general i estructuració del target, però els 

resultats han estat tractats amb sistemes estadístics adequats per comprovar correlacions i en 

temes claus existeixen coincidències d’interès. 

1.4.1 El calendari d’arribada de la tecnologia autònoma 

Atenent a l’imaginari col·lectiu però amb una pàtina de realisme, la primera pregunta a 

respondre seria fins a quin punt la societat es capaç de visualitzar que un futur de cotxes sense 

conductors sigui una realitat.  

Aquí es faria referència a l’enquesta que Transport Times va realitzar a professionals del 

transport de Londres (Begg, 2014) sobre quan veurien factible veure circular vehicles amb 

diversos nivells d’autonomia (Combinant funcions al nivell 2, Condicionada en algunes 

situacions al nivell 3 o Plena autonomia al nivell 4) a les carreteres angleses.  Així, més del 80 % 

dels enquestats veuen possible el vehicle autònom combinant algunes funcions (nivell 2) a la 

dècada entre 2020 i 2030, el 54 % veuen possible el nivell 3 a la dècada entre 2030 i 2040 i 

quasi el 40 % veuen el nivell 4 a la dècada entre 2040 i 2050; respecte aquest últim mencionar 

que un 20 % el veuen factible més enllà del 2060. La percepció que el nivell 2 és possible aviat 

respon al fet que actualment alguns vehicles ja disposen aquestes tecnologies, com s’ha 

comentat als punts anteriors, en canvi els nivells 3 i 4 es perceben com a experimentals o no 

prou madurs.  

El que destaca de l’enquesta és que com més alt és el nivell d’autonomia més creix el 

percentatge de respostes que contesten que mai s’arribarà al citat nivell; així, pel nivell 2 el 

10,2 % de respostes situen en que mai arribarà aquesta tecnologia, pel nivell 3 és el 20,0 % i 

pel nivell 4 és el 29,8 %, la resposta més escollida. Per tant, es desprèn que aquests últims 

nivells no tenen encara la confiança suficient per ser percebuts com a reals; això indica una 

primera necessitat de pedagogia, ja que els tècnics sí que ho perceben possible però la societat 

no i pot suposar un problema posterior d’acceptació al mercat. 

Però tant important és l’arribada de la tecnologia com la seva previsible penetració al mercat 

del parc automobilístic, per tenir major incidència al trànsit o no. Al punt anterior es 

mencionava l’estudi de (Litman, 2015) sobre el fet que la tecnologia autònoma necessitaria 50 

anys per tenir plena penetració al mercat si no té obligacions legals que condicionin el mercat; 

el 1992 es va realitzar una enquesta entre 55 experts (Underwood, 1992) on afirmaven que la 

tecnologia autònoma només arribaria al 5% del mercat entre 2040 i 2075 i que mai arribaria al 

50 % de quota de mercat. 

Apart que entre 1992 i 2015 els avenços tecnològics han estat múltiples, en el cas del 2015 es 

té en compte els temps que han tardat en implantar-se sistemes com l’air-bag (25 anys i per 

mandat federal als USA) o els sistemes de navegació via GPS (més de 30 anys, amb una quota 

del 80 % aproximadament).  

Per conèixer aquest ritme de penetració al mercat automobilístic la revista TIME (NerdWallet 

& Danise, 2015) explica en un article una enquesta de l’agència NerdWallet a més de 1000 

ciutadans nord-americans sobre el vehicle sense conductor. Una de les preguntes era quan 

compraria un vehicle autònom, i més del 50 % responien a partir de 3 anys que la tecnologia 



LA CONDUCCIÓ AUTÒNOMA I COOPERATIVA A LES CIUTATS. 

EL CAS DE BARCELONA   24 

 

estigués al mercat (un 30 % s’esperaria fins a 5 anys); un 28 % no el compraria mai.  

És evident que el calendari d’arribada del vehicles al trànsit dependrà del desenvolupament de 

la tecnologia, així com del ritme de renovació del parc automobilístic on mundialment es situa 

en 10 anys (CETELEM, 2015), però aquí s’observa que la confiança en aquesta tecnologia 

també serà clau per reduir aquests temps. El fet que una part de la població no tingui 

previsions que existeixi aquesta tecnologia o que en cas que existeixi tampoc l’adquireixi 

mostra aquesta debilitat que és necessari que recullin tant fabricants i desenvolupadors 

informàtics i de telecomunicacions, així com les administracions públiques si aquestes tenen 

interès. Per exemple, el Departament de Transport dels USA va anunciar el maig de 2013 que 

exigirà la implantació de la comunicació V2V en els futurs vehicles. 

1.4.2 Acceptació de la tecnologia autònoma 

El 1996 Beikiris va realitzar un estudi (Kyriakidis, Happee, & Winter, 2015) sobre l’acceptació 

de sistemes d’assistència al conductor que ajudessin al qui estan indisposats; si bé la majoria 

dels 407 enquestats acceptaven l’assistència també hi havia una majoria que es negava 

completament a la conducció autònoma. Un estudi de 2011 (Khan, Bacchus, & Erwin, 2011) 

encara recollia un cert recel majoritari a cedir el control del vehicle a una màquina. 

Conforme la tecnologia es va fent creïble i confiable la societat augmenta la seva acceptació, i 

això és el que es mostra comparant aquesta primera enquesta amb les que s’han anat 

realitzant més recentment (també han augmentat en quantitat pel mateix fet que es veu 

realitzable aquesta tecnologia). Però sobretot l’aparició pública del vehicle sense conductor de 

Google va donar visibilitat a aquesta tecnologia i segurament un augment de confiança en la 

seva factibilitat. 

Així, existeixen nombrosos estudis ( (Benz, Fraedrich, & Cyganski, 2014) (Casley, Jardim, & 

Quartulli, 2013), (Howard & Dai, 2014), (KPMG, 2013), (Kyriakidis, Happee, & Winter, 2015), 

(Missel, 2014), (Payre, Cestac, & Delhomme, 2014), (Power (a), 2012), (Power (b), 2013), 

(Schoettle (a) & Sivak, A survey of public opinion about autonomous and self-driving vehicles in 

the U.S., the U.K., and Australia. Michigan, USA., 2014), (Schoettle (b) & Sivak, 2014), (Sommer, 

2013), (Youngs, 2014)) ja indiquen que hi ha major receptivitat a la tecnologia autònoma, 

encara que amb certes diferències entre gèneres i edats. 

Els estudis de (Power (a), 2012), (Power (b), 2013) i (Youngs, 2014), que coincideixen en tenir 

més de 15.000 respostes entre propietaris de cotxes, donaven com a resultat que un quasi un 

40 % dels enquestats estaven segurs o probablement adquiririen un vehicle que pogués 

prendre el control de les funcions de la conducció; aquest percentatge baixava a la meitat un 

cop se’ls proposaven preus possibles.  

L’estudi de (Payre, Cestac, & Delhomme, 2014), a 400 conductors francesos, extreu de la seva 

enquesta que fins a un 68 % dels conductors serien, a priori, favorables a la plena conducció 

autònoma, que segons els seus autors coincideix amb estudis anteriors. Si bé l’estudi es fixa en 

temes de psicologia (els conductors més “aventurers” són més propensos a la tecnologia 

autònoma), destaca que el sexe femení i la gent gran són menys propensos a la tecnologia 

autònoma.  
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Aquest estudi també comenta que el 71 % dels participants utilitzarien els vehicles plenament 

autònoms en cas d’estar impedits  (malalts, beguts, drogats), però tenen dubtes que en cas 

d’emergència tinguessin temps de poder agafar el control del vehicle amb suficient temps de 

reacció (com serien els nivells 3 i 4 de SAE); respecte aquest concepte la Universitat de Leeds 

disposa de dos estudis ( (Merat & Jamson, 2009) i (Louw, Merat, & Jamson, 2015)) on es 

demostra que els conductors confien en el sistema del vehicle autònom i reaccionen més tard 

que en el manual, el que podria augmentar les situacions de risc (tot i que a les simulacions no 

van tenir accidents), i per tant posa en dubte la no-necessitat que el conductor estigui atent 

(no vol dir presencialment).  

L’enquesta de (NerdWallet & Danise, 2015), realitzada a 1000 consumidors nord-americans, 

indica que a priori els consumidors són escèptics respecte els vehicles sense conductor amb els 

resultats que mostra la imatge següent, molt il·lustrativa: 

 

Il·lustració 7 Principals resultats de l'enquesta de Nerdwallet 

Quasi el 50 % no estan interessats en adquirir un vehicle autònom (un 43 % entre els homes i 

54 % entre les dones) i un 50% no pagarien més respecte el preu normal d’un vehicle; però 

destaca el fet que fins a un 76 % no deixaria el nen sol al cotxe autònom (assimilable al cas 

d’una persona gran que no pogués conduir i altres col·lectius que no poden/saben conduir) i 

que quasi el 50 % veuen que no és segur (també, amb majoria de pes femení). Altres aspectes 

negatius que es recullen són el preu (és el més negatiu) i que es recullin masses dades dels 

trajectes realitzats; un 36 % dels enquestats no veuen beneficis dels vehicle autònom. 

Respecte la seguretat de les dades, l’estudi de (Kyriakidis, Happee, & Winter, 2015) té l’interés 

de mostrar les actituds vers la conducció autònoma de quasi 5000 persones fins a 109 països 

(de diversos nivells de renda per càpita), i destaca el fet que als països amb més renda per 

càpita els conductors es mostren més preocupats per la ciberseguretat (és a dir, les dades i la 

protecció de les mateixes) en canvi als països amb menys renda càpita el que més preocupa és 

la seguretat física; l’estudi ho justifica atenent a la piràmide de necessitats de Maslow 

(Maslow, 1943) i al fet que el diferent desenvolupament econòmic entre els països suposa que 

cadascun està a un nivell diferent. 

Aquesta diferència de percepcions entre països també l’han registrat altres estudis, com el cas 
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de (Fraedrich & Lenz, 2014) on compara les percepcions de ciutadans dels USA i d’Alemanya a 

través dels seus comentaris a diverses noticies a les versions digitals de diversos mitjans de 

comunicació. Una de les conclusions és “Des del punt de vista dels usuaris potencials de la 

conducció automàtica i dels usuaris del transport en general, el tema de la conducció 

automàtica apareix complex i es vista amb ambivalència.” i entrant més en detall destaca el fet 

que als USA el sentiment de “llibertat” que dóna el conduir està molt més present que als 

comentaris dels ciutadans alemanys. Un altre dels aspectes d’interès és que els alemanys 

posen més interès en disposar d’un marc legal clar per tal de desenvolupar aquesta tecnologia 

i utilitzar-la posteriorment. 

Respecte aquest últim aspecte el treball de (Casley, Jardim, & Quartulli, 2013), una enquesta 

amb 450 respostes als USA, obté com a resultats que la variable seguretat és la més important, 

seguida de la variable marc legal i per últim el cost; és a dir, disposar d’un marc legal apropiat 

és més important que la qüestió del preu, esdevenint un factor clau per facilitar o no l’arribada 

de la tecnologia a les carreteres. Ara bé, destaca de nou que el 43 % dels enquestats percebin 

els cotxes autònoms com insegurs i no fiables, i que en mitjana creuen que una màquina és 

incapaç de conduir millor que un humà. Atenent que la conducció autònoma els allibera un 

temps que abans havien d’estar monitoritzant el trànsit, els resultats mostren que la utilitat 

d’aquest temps és menor, és a dir, no situen com a gran avantatge disposar d’aquest temps. 

El treball de (Benz, Fraedrich, & Cyganski, 2014) extreu unes conclusions similars pel que a la 

valoració del temps de viatge en una enquesta on-line a 1000 ciutadans alemanys. Així, els 

resultats mostren que els temps “guanyat” pel fet de no monitoritzar el trànsit no el dedicarien 

a treballar, com molta literatura cita com avantatge, sinó a gaudir del viatge i mirar el paisatge; 

el resultat situa en el 13 % els que aprofitarien el temps per treballar el que contrasta amb una 

enquesta del 2012 que citen els autors on un 30 % sí que convertirien el seus vehicles en 

oficines mòbils. És a dir, el temps de conducció no es valora tant com un temps perdut com es 

podria suposar, fet que concorda amb alguns estudis anteriors, però desmunta alguns dels 

arguments dels partidaris del vehicle autònom. 

I quins beneficis podria aportar el vehicle autònom? Hi ha coincidències amb la resta d’estudis, 

però fixant-nos en (Howard & Dai, 2014) la seguretat esdevé el primer avantatge que situen els 

107 enquestats, seguit de la comoditat personal per sobre de la sostenibilitat (entès com 

eficiència energètica) o els temps de viatges. L’estudi senyala que molts dels enquestats 

perceben un futur sense accidents, però si bé els cotxes sense conductor s’hi aproparien en 

veritat els accidents podrien ser molt menys en quantitat però més en gravetat. En quan a 

operativitat el 46 % enquestats no preveuen carrils segregats per vehicles autònoms però el 38 

% sí que voldria que circulessin per carrils segregats. Per últim, preguntats sobre si 

compartirien el seu vehicle, atenent a les propostes que van apareixent, com si fos un taxi no 

hi van respondre majoritàriament a favor. Els autors indiquen que taxi s’assimila molt a preu 

alt, però atenent el desenvolupament de diversos serveis de vehicle compartit als USA opinen 

que aquesta imatge pot canviar. 

Respecte a la propietat del vehicle, l’anterior estudi mostra com a opció “reformar” el seu 

propi vehicle amb tecnologia autònoma si aquesta “reforma” és menys costosa que adquirir un 

vehicle nou, essent una via per incrementar la quota de mercat de la tecnologia. Amb tot, un 

recent estudi de la Universitat de Michigan (Schoettle (c) & Sivak, 2015) respecte l’impacte 
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dels cotxes sense conductor en la demanda familiar atenent a una xarxa de vehicles 

compartits, i els resultats mostren que la mitjana de vehicles per família es reduiria en un 43 %, 

de 2,1 vehicles a 1,2, però que el número de quilòmetres recorreguts de l’ús individual de 

vehicles creixerien en un 75 %. Menys cotxes en quantitat, més quilòmetres i temps circulant. 

1.5 Anàlisi legal 
El marc legal s’ha citat com un dels temes claus en el desenvolupament tecnològic del vehicle 

autònom, ja que ha de ser el paraigües que doni seguretat als usuaris, fabricants i 

asseguradores com a principals actors, a més de la mateixa administració i les seves 

obligacions. Aspectes com els requeriments tecnològics dels vehicles (qui els certifica i què es 

certifica), el futur de les llicències de conducció, els aspectes vinculats a les infraestructures o 

sabent quins serveis es volen oferir, entre d’altres, són temes que planegen sobre l’arribada 

del vehicle autònom. 

 

Il·lustració 8 Tipus de regulacions per la conducció autònoma 

La imatge anterior (Smith, 2013) els eixos que hauran de ser contemplats en els possibles 

canvis en els marcs legals estatals, regionals o locals, establint les regulacions anteriors i 

posteriors al desenvolupament de la tecnologia i quins aspectes vinculen el sector públic i 

privat.  

Un adequat marc legal pot ser un facilitador o una barrera que avanci o retardi, 

respectivament, el desenvolupament tecnològic. Partint de la normativa més superior, es 

realitza un repàs dels desenvolupaments estatals. 

1.5.1 La Convenció de Viena 

La Convenció de Viena sobre Circulació Vial de 1968 diu en el seu article 8: 

1. Tot vehicle en moviment o tot conjunt de vehicles en moviment ha de tenir un conductor. 

2. Es recomana que les legislacions nacionals estableixin que els animals de càrrega, tir o cadira i, 

excepte eventualment en les zones especialment senyalitzades en els seus llocs d'entrada, els caps de 

bestiar soles o en ramat hauran de tenir un conductor. 

3. Tot conductor ha de tenir les qualitats físiques i psíquiques necessàries i trobar-se en estat físic i 

mental de conduir. 

4. Tot conductor d'un vehicle de motor ha de tenir els coneixements i habilitat necessaris per a la 

conducció del vehicle; aquesta disposició no s'oposa, però, l'aprenentatge de la conducció, d'acord 

amb la legislació nacional. 

5. Tot conductor haurà en tot moment tenir el domini del seu vehicle o poder guiar els seus animals. 

6. El conductor d’un vehicle haurà de reduir en tot moment qualsevol activitat que no sigui la 

conducció. La legislació nacional haurà d’establir normes sobre la utilització dels telèfons per part 
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dels conductors. En qualsevol cas, la legislació prohibirà que el conductor d’un automòbil o d’un 

ciclomotor utilitzi, mentre el vehicle estigui en moviment, un telèfon que s’hagi de subjectar amb les 

mans. 

I el seu article 13.1 diu que “Cada conductor d’un vehicle ha de tenir, sota totes les 

circumstàncies, el seu vehicle sota control...” (AUTODRIVER, 2006). Aquesta Convenció va ser 

signada per més de 80 països d’arreu del món (entre ells no hi és els Estats Units d’Amèrica) i 

ratificada posteriorment per la majoria d’ells, però en el cas europeu existeixen 4 excepcions 

(el Regne Unit, Espanya, Portugal i el Vaticà). 

Aquesta és la major barrera legal pel desenvolupament del vehicle autònom en la seva 

totalitat; fins al nivell 2 del SAE, on el conductor és el “cervell” de la conducció no hi ha 

conflictes, és fins on s’han desenvolupat les tecnologies del vehicle d’assistència a la 

conducció. Tal com els enginyers del BASt (Gasser, UNECE, 2014) comenten, a partir del nivell 

3 del SAE ja no seria possible que els vehicles autònoms circulessin als estats que van signar i 

ratificar la Convenció, entre ells Alemanya, ja que entraria en conflicte amb el fet que el 

control del vehicle estigués en mans del mateix vehicle quan la Convenció indica que en tot 

moment ha de ser el conductor. 

Aquesta barrera està en camí de ser solucionada en part. El març de 2014 (REUTERS, 2014) la 

Convenció de les Nacions Unides sobre Circulació viària va aprovar una esmena impulsada per 

Alemanya, França i Itàlia (estats que acullen grans fabricants automobilístics) la qual modifica 

l’article 8.5 (UNECE, 2014) on s’introdueix que un cotxe per conduir per si sol, sempre que el 

sistema pugui ser anul·lat o desconnectat pel conductor, exigint que un conductor ha d'estar 

present i capaç de prendre el volant en qualsevol moment. 

Aquesta modificació, pendent de trasllat a les legislacions pròpies dels estats que van ratificar 

la Convenció, suposaria arribar fins al nivell 3 i 4 de l’escala de SAE, però al 5è de plena 

autonomia no.  En tot cas, els estats que modifiquin les seves normatives aviat podrien testejar 

sense problemes els vehicles de nivell 3, accelerant llavors la seva arribada al mercat. 

1.5.2 Estat actual de les legislacions nacionals 

Existeix un debat sobre si és necessari modificar lleis existents o elaborar-ne de noves per 

encabir la conducció i el vehicle autònom; el debat parteix de l’anàlisi del marc legal actual, 

molt condicionat precisament per la situació de l’Estat en referència a la Convenció, però 

sobretot per no crear barreres al desenvolupament de la tecnologia.  

Seguidament un repàs a l’estat de l’art legislatiu a diferents zones del món on contemplen 

ambdues estratègies en alguns casos. 

1.5.2.1 Europa 

El cas europeu es pot diferenciar entre els estats que van ratificar la Convenció de Viena i els 

que no ho van fer (Regne Unit, Espanya, Portugal i el Vaticà). 

En el cas dels últims, el Regne Unit ha iniciat el Pla de desenvolupament del vehicle sense 

conductor (Government(a), 2015), el qual vol situar el Regne Unit com a capdavanter en la 

tecnologia del vehicle autònom atenent a la seva posició de privilegi respecte el no haver 

ratificat la Convenció de Viena de 1968. Així, aquest pla recull la voluntat de realitzar d’acollir 

laboratoris urbans per realitzar les proves de test dels vehicles, les quals ja tenen el seu propi 
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codi (Government(b), 2015), i la convocatòria d’un concurs intern entre ciutats per acollir 

aquests laboratoris (Government(c), 2015). Respecte el marc legal, el govern es marca un 

calendari on destaca l’esforç per aconseguir estàndards tant europeus com mundials en la 

plena conducció autònoma per tal d’assolir-ho tot enllestit a finals del 2018; entre les accions 

es remarca l’esforç de diàleg amb els diversos agents (fabricants, asseguradores, entre 

d’altres) per definir aquelles línies sobre les quals es bastirien els ordenaments jurídics, així 

com l’assegurar-se el bon funcionament tecnològic i de seguretat de les dades dels diversos 

components. 

Respecte l’Estat Espanyol, que tampoc va ratificar la Convenció, es mereix especial atenció el 

fet que la Direcció General de Trànsit (DGT) estigui desenvolupant una instrucció per poder 

testejar la tecnologia de vehicles autònoms en escenaris reals, en alguns casos amb trànsit 

obert i incloent la possibilitat que els vehicles circulin sense presència de conductor-operador 

(atenent a que el nivell 5 de l’esquema SAE ho podria permetre tècnicament). Aquesta 

instrucció es preveu que estigui disponible a finals de l’any 2015 i sigui l’inici del procés de 

modificació de les lleis corresponents per donar cabuda legal a la tecnologia autònoma a 

l’ordenament jurídic espanyol. L’altre important iniciativa és el BBCAD, Barcelona Board for 

Cooperative and Automated Driving, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, UrbisUP, 

CELLNEX (Abertis), Applus IDIADA, RACC i UPC; al capítol tercer del treball s’amplia més 

informació sobre aquesta iniciativa.  

Pel que fa als estats que sí van ratificar la Convenció, França ha situat la indústria de la 

conducció autònoma com un dels eixos de futur (FRANCE, 2014) per impulsar l’economia, a 

més d’iniciar el 2015 la revisió del marc legal corresponent. Els fabricants de vehicles francesos 

estan molt interessats en aquests canvis i mostra d’això és que Renault llençarà al mercat un 

vehicle amb característiques autònomes als USA que per ara no podria fer-ho a Europa. 

Pel cas d’Alemanya, el BASt va realitzar un estudi sobre les conseqüències legals d’incrementar 

l’automatització dels vehicles (Gasser, 2012) amb l’objectiu d’analitzar l’encaix dels diversos 

nivells d’automatització dins el marc legal alemany. Els resultats donen que si bé la conducció 

fins el nivell 2 seria possible els nivells 3 a 5 del SAE no, i per tant requereixen canvis 

normatius. De l’estudi es destaca com es remarca la necessitat de major recerca tecnològica 

per assolir nivells de seguretat d’excel·lència, la recerca en aquest nou marc legal i la recerca 

en aspectes de psicologia i comportament del conductor; concretament, pel cas de la 

conducció parcial, es remarca la necessitat d’estudiar les condicions per tal que el conductor 

pugui recuperar el control del vehicle. Apart d’aquest estudi, destaca la voluntat d’adaptar 

grans trams d’autopistes per fer possible la conducció autònoma, amb la mirada posada als 

trens de carretera. En quan als test, requereixen permisos especials. 

Pel cas d’Itàlia, la tecnologia autònoma es podria considerar legal atenent als requeriments de 

la tecnologia ferroviària, però en l’actualitat s’està estudiant si seria possible aquesta via. 

Diverses de les seves universitats estan immerses en projectes de recerca per analitzar la 

conducció autònoma en diversos ambients (urbà, rural, interurbà) i realitzar posteriorment les 

recomanacions sobre possibles regulacions. 

Els Països Baixos estan essent capdavanters en la recerca respecte aquesta tecnologia, amb 

l’impuls de grans trams d’autopista per fer-hi proves; Per fer-ho, han creat la Iniciativa 



LA CONDUCCIÓ AUTÒNOMA I COOPERATIVA A LES CIUTATS. 

EL CAS DE BARCELONA   30 

 

Holandesa de Vehicles autònoms (DAVI)10, un partenariat público-privat d’institucions 

holandeses científiques i de transport amb l’objectiu d’investigar i demostrar la conducció 

autònoma a les carreteres. Pel 2015 el govern holandès preveu introduir els canvis legislatius 

necessaris per fer possible el nivell 4 de la conducció autònoma. 

Pel cas de Suècia, destaca el projecte “Drive Me – Self Driving cars for sustainable mobility”, en 

el marc de la seva estratègia de “Zero accidents de trànsit”, que permetrà provar 100 vehicles 

a la ciutat de Goteborg a partir del gener de 2017. Aparentment, doncs, realitzar proves amb 

vehicles autònoms seria legal, encara que està limitat només a la zona geogràfica citada i fins 

al nivell 3 del SAE. Pel que fa a la circulació dels vehicles, sí que existeix la necessitat de 

realitzar canvis a l’ordenament jurídic (VRA, 2014). Destaca el fet que s’ha plantejat estudiar 

implantar llicències de conduir per persones amb impediments físics i/o psíquics només pel 

nivell plenament autònom, nivell 5 del SAE. 

1.5.2.2 Els Estats Units d’Amèrica 

L’informe “Els vehicles automatitzats són probablement legals als Estats Units” (Smith, 2012) 

realitza un anàlisi del marc legal nord-americà sobre la conducció autònoma, afirmant, com diu 

el títol de l’informe, que probablement són legals, atenent a interpretacions. L’informe cita la 

necessitat d’uniformar vocabulari i estàndards (per aclarir exactament quin significat té cada 

concepte i eliminar els que puguin generar confusions), que els USA segueixi les modificacions 

de la Convenció de Viena del 1968 sobre el tema (com la que s’ha citat anteriorment), un 

impulsor del govern federal i l’aclariment dels codis, i per últim abordar el cas de col·lectius de 

vehicles específics com els camions, autobusos, taxis entre d’altres.  

L’interès de seguiment respecte la Convenció de Viena, que els USA no va ni signar ni ratificar 

(existeix una Convenció anterior, de 1949 que sí va signar), es déu a un interès estratègic 

respecte els fabricants d’automòbils nacionals: si no hi ha un marc comú no podran crear 

productes consumibles arreu, amb els costos d’oportunitat que suposen aquestes decisions.  

La situació respecte la Convenció de 1968, més el funcionament general del sistema legal nord-

americà “el que no està prohibit, està permès” (Smith, 2012), ha permès a diversos dels estats 

elaborar regulacions sobre conducció autònoma. Aquestes regulacions estan concebudes, la 

majoria, per donar cabuda a les proves o test de vehicles autònoms en trànsit obert, però en 

alguns casos han servit per iniciar el debat entre els diversos agents implicats com indica 

l’informe de (Anderson, Kalra, Oluwatola, Sorensen, Samaras, & Stanley, 2014).  

El primer estat que aprova les seves regulacions és l’estat de Nevada el 2011, seguit de Florida 

i California el 2012, Washington el 2013 i Michigan el 2014. D’aquestes legislacions destaquen 

que s’obliga en alguns estats a guardar les dades de la conducció en una “caixa negra” per si hi 

hagués un accident o que s’obliga a que els vehicles autònoms que es puguin vendre tinguin 

uns certificats d’idoneïtat; aquest fet es vincula amb l’obligació que les empreses que vulguin 

otorgar aquests certificats han de dispositar fiances milionàries davant l’administració. Un altre 

dels aspectes són les responsabilitats en cas d’accidents, on s’eximeixen els fabricants si els 

vehicles han estat “transformats” per tercers. 
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Si bé les definicions i alguns aspectes coincideixen, diversos experts dels informes citats 

mencionen el perill que cada estat tingui unes especificacions pròpies que obliguin als 

fabricants a tenir-les en compte en cada moment; per això, es recomana que el govern federal 

estableixi un cert marc que orienti sobre conceptes clau de la tecnologia que evitin diferències 

plausibles en les exigències. 

Aquí és necessari mencionar que la NHTSA ha elaborat unes recomanacions als estats respecte 

les seves legislacions (NHTSA(b), 2013) respecte la realització de proves que fonamentalment 

volen assegurar que els agents implicats en els test estan preparats i que hi ha prou seguretat 

en cas d’accident. 

1.5.2.3 Àsia i Oceania 

Pel que fa al Japó, els fabricants no tenen tant d’interès en la conducció autònoma com els 

europeus però sí en una robusta conducció cooperativa (amb sistemes sòlids i segurs 

d’intercanvi d’informació adequada per reduir accidents i congestió); amb tot, sí que han 

demanat a Europa que canviï la seva legislació “ECE Regulation 79” que actualment limita la 

“direcció de comandament automàtic“ a velocitats de 10 km/h o menys (Al setembre 2014 

Japó i Suècia van presentar una proposta per modificar això). Si bé s’han realitzat proves en 

carreteres, no es preveuen canvis legislatius a curt termini tot i que s’ha anunciat un pla per 

aconseguir la conducció autònoma a les autopistes al 2020. 

La Xina, que tampoc va ratificar la Convenció de Viena de 1968, no té plans específics sobre la 

conducció autònoma si bé sí que disposa d’acords amb fabricants per testejar vehicles a les 

seves carreteres. 

Singapur està impulsant el marc legal per fer possible el test de vehicles autònoms a les 

carreteres pel 2015. Destaca el fet que el 2014 es va anunciar la Iniciativa de Vehicle 

Autònoma de Singapur (SAVI11) per part de l’Autoritat de Transport Terrestre de Singapur, en 

certa manera en resposta a estudis realitzats sobre els possibles beneficis del vehicle autònom 

en quan a congestió a través d’una flota de taxis-autònoms sense conductor. 

Pel que fa a Corea del Sud, la cinquena potència mundial en fabricació de cotxes, el seu 

Ministeri de Transports ha impulsat una agenda d’accions per millorar la seguretat a la 

carretera que inclouen aspectes susceptibles de ser solucionats a través de la conducció 

autònoma. Els fabricants han emprès múltiples iniciatives de recerca i proves de vehicles 

autònoms, en col·laboració amb França en alguns casos, on destaquen els projectes de millora 

de la geolocalització en entorns urbans (on el GPS té dificultats) i de la reducció del cost dels 

sensors. 

Pel que fa a Austràlia, s’està desenvolupant un Pla estratègic de Sistemes de Transport 

Intel·ligent Cooperatius (C-ITS), impulsat per l’associació australiana i neozelandesa del 

transport i autoritats de trànsit, per tal de crear una plataforma de comunicació entre els 

vehicles i la infraestructura. Tot i això, existeix actualment una flota de 50 camions autònoms 

(Autonomous Haulage Systems, (Hall, 2014) i (RioTinto, 2014)) que ja ha acumulen 3,9 milions 

de quilòmetres transportant 200 milions de tones de materials a Pilbara, a l’Oest d’Austràlia; 

estan dirigits per un sistema de control a Perth via GPS, a 1.800 km d’on circulen els vehicles. 
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1.6 Anàlisi de costos econòmics i socials 

1.6.1 Seguretat 

A les enquestes d’acceptació de la conducció autònoma es situava com a principal avantatge la 

seguretat, concepte que les administracions posen al davant de tot abans d’accedir a realitzar 

un pas en l’àmbit legal respecte la tecnologia autònoma. Un dels motius és que es percep que 

els accidents de trànsit podrien arribar a quedar-se sota mínims o a zero, ja que si el factor 

humà és la causa de quasi el 90 % d’accidents si s’elimina el nombre d’accidents baixaria en 

aquesta xifra; hi ha qui amb la tecnologia cooperativa situa en un 81 %. En tot cas, això es 

tradueix en menys costos per la societat (en sanitat pública, administració laboral, entre 

d’altres). 

En el cas dels USA el cost dels 2.220.000 lesionats (ferits i morts) de trànsit del 2013 va 

ascendir a 277 mil milions de dòlars americans, una xifra semblant al Producte Interior Brut de 

Portugal (Folsom, 2011); al segle XX hi va haver 667.701 morts americans en situacions de 

guerra, quan 3.070.325 van morir a les carreteres americanes.  

Pel que fa a la valoració del cost de les víctimes, existeixen algunes diferències de metodologia, 

des dels 349.626 euros per víctima mortal que calcula el CTESC12 (CTESC, 2008) fins els 857.648 

€ d’un estudi de FITSA13 (FITSA, 2008); la DGT indica que els accidents de trànsit tenen un cost 

del 2 % del PIB anual espanyol (MAPFRE, 2014). 

Com a causes es destaca que el 40 % dels casos d’accidents els conductors a Espanya estaven 

amb taxes d’alcohol importants (als USA és el 31 %), però pel cas americà comentar que en 21 

% dels casos s’atribueix a distraccions del conductor (a Espanya un 38 %, creixent per la 

telefonia mòbil), un 30 % a excés de velocitat (a Espanya és el 22 %) i un 11 % a no mantenir 

correcte el rumb (Fagnant & Kockelman, 2015); aquest mateix estudi indica que els accidents 

de trànsit és la primera causa de morts dels americans entre els 15 i 24 anys. Segons (Forrest & 

Konca, 2007) el poder frenar mig segon abans, mentre es circula a 50 km/h, pot reduir 

l’energia del xoc en un 90 %, el que suposa reduir la gravetat de les conseqüències. 

Un dels elements que està canviant dins el parc automobilístic és l’aparició dels anomenats 

vehicles suburbans (SUV14), híbrid entre el tradicional tot terreny i l’utilitari habitual; la 

sensació de seguretat que donen els vehicles i un menor consum i dimensions respecte els tot 

terrenys habituals han fet créixer la seva quota de mercat en poc temps. Amb tot, també té 

una traducció en les xifres de sinistralitat: segons (Folsom, 2011) per cada mort en un vehicle 

SUV hi ha 5 morts en vehicles utilitaris. 

1.6.2 Contaminació 

L’altre gran benefici, tot i que poc percebut per la societat però sí per l’administració pels 

costos socials que li suposa, que és la contaminació. De nou, les xifres de contaminació són 

molt elevades en costos. Així, el cost social de les emissions de CO2 es situava en 41 mil milions 

de dòlars l’any 2011 als USA i la recaptació pel consum de productes petrolífers per part del 

transport l’any 2013 ascendia a 13.500 milions d’euros a Espanya (Elperiodicodelaenergia, 
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2015); això situa el problema no només pels consumidors sinó a nivell d’estratègia energètica 

dels estats. 

L’eficiència en la conducció, reduint els stop-and-go i les ones que es generen al trànsit, suposa 

reduir consum de combustible; aquestes reduccions poden situar-se entre un 23 i 39 % menys 

de consum de combustible (Fagnant & Kockelman, 2015) o aproximadament un 25 % (Forrest 

& Konca, 2007), on aquest últim ho justifica amb la reducció d’un 10 % del consum gràcies a la 

conducció eficient, 5 % atenent a que els vehicles seran més lleugers i un 10 % addicional 

atenent a les millores de la fluïdesa del trànsit. 

L’estudi de (Folsom, 2011) situa la massa del vehicle com una variable clau per reduir el 

consum, ja que es necessita menys força del motor per moure menys pes; la literatura en 

general coincideix que al reduir-se en alt grau les xifres d’accidentalitat, els vehicles podrien 

prescindir de certs requeriments de seguretat que esdevindrien innecessaris, alliberant pes del 

vehicle. Pel que fa al vehicle elèctric també considera que es pot circular amb bateries petites 

en entorns urbans i carregar energia a les parades o estacionaments; si les flotes de vehicles 

fossin elèctriques també seria positiva l’eficiència de la conducció atenent que l’origen de la 

producció elèctrica sovint no ho és. 

Cal tenir en compte, però, que s’albira que la conducció autònoma farà créixer el nombre 

quilòmetres recorreguts pels vehicles (nous usuaris, vehicles compartits circulant tot el dia) i 

per tant que aquests estalvis de consums se’n podrien veure condicionats. Així, s’indica que si 

bé les emissions per vehicle poden reduir-se el conjunt total pot augmentar (Fagnant & 

Kockelman, 2015), però dependrà també de la penetració al mercat de la tecnologia, on amb 

una quota de mercat del 10 % - 50 % - 90 % poden suposar un 2,0 % - 7,5 % - 9,0 % d’increment 

de kilòmetres recorreguts. 

1.6.3 Congestió – temps de viatge 

Vinculat als dos citats anteriorment apareix la congestió entesa com el temps de viatge. Segons 

dades de INRIX Traffic Scorecard (INRIX, 2015) de juliol de 2013 a juliol de 2014 els conductors 

que utilitzaven els accessos a Barcelona havien perdut 17,6 hores en congestions cadascun, els 

de Madrid 22,3 hores i els de Londres 89,6 hores, quan als USA es situa de mitjana en 13.7 

hores perdudes; no es comptabilitzen les hores dins les zones urbanes. Segons (Fagnant & 

Kockelman, 2015) pel 2020 el cost de les hores perdudes als USA podrien ascendir als 199 mil 

milions de dòlars amb 8.400 milions d’hores perdudes i 4,5 galons de combustible gastats. 

En l’escenari de pocs, o cap, accidents i de conducció eficient, els temps de viatge es poden 

veure reduïts i això suposa un benefici general per la societat, entenent que aquest temps als 

estudis de valoració de les infraestructures es considera improductiu i alliberant temps es pot 

dedicar a altres activitats socials, econòmiques i/o personals.  

Així, segons un estudi del govern holandès citat a (Rutten, Van de Weijer, & Van Woensel, 

2014), amb una penetració de la tecnologia cooperativa del 40 % els temps de viatge es 

redueixen en un 11 % per vehicles equipats i en un 7,5 % per vehicles no equipats. 

Pel cas dels USA, a (Fagnant & Kockelman, 2015) es cita que l’aportació de la reducció dels 

accidents a la reducció de la congestió és d’un 4,5 % menys, a més que amb el 90 % de 
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penetració al mercat la congestió cauria un 60 % i la capacitat de les autopistes es doblaria. 

1.6.4 Espai urbà 

Entrant més en possibles serveis, assumint que els vehicles poden “buscar-se” aparcament 

lluny d’on és car, no serien necessàries places d’aparcament als centres urbans, podent-se 

ubicar a les afores i alliberant aquest espai per altres activitats del transport o de la ciutat. 

Així, el cost de l'aparcament es podria reduir en un 90 % al traslladar les places des del centre 

de les ciutats a les afores (Fagnant & Kockelman, 2015), on el sol té un menor cost; aquí, hi ha 

el risc de l’especulació respecte aquest canvi d’usos i la necessitat d’aquest sol que caldrà tenir 

en compte en el moment de planificar i regular. 

Si es considera la hipòtesi que existeix un servei de vehicle compartit, i depenent del mercat de 

que assoleixi, la xifra de places necessàries a les afores de la ciutat podrien ser menors, ja que 

s’assumeix que els vehicles anirien buscant clients tot el dia i només necessitarien estar 

aparcats unes hores un cop acabi el servei. A més, també les llars podrien reduir els seus 

vehicles en propietat, essent innecessàries places d’aparcament en origen (Schoettle (c) & 

Sivak, 2015). 

En alguns dels estudis (Barcham, Juny 2014) es cita el risc que al reduir els costos econòmics 

del transport privat individual pugui suposar l’extensió urbana amb baixa densitat, la ciutat 

jardí, el que per experiència històrica ja ha suposat problemes no només pel transport sinó 

també urbanístics i de caire social. 

1.6.5 Resum de l’anàlisi de costos i beneficis 

Atenent als costos i beneficis citats anteriorment, segons (Fagnant & Kockelman, 2015) els 

beneficis de la introducció del vehicle autònom als USA serien de 196 mil milions de dòlars, 

amb una penetració al mercat del 90 %; s’ha considerat un 10 % de la flota compartida, però es 

reduiria el parc automobilístic en un 42,6 % i considera que es salvarien 21.700 vides. Amb un 

10 % de penetració al mercat els beneficis  serien de 20 mil milions de dòlars, reduint el parc 

automobilístic un 4,7 % i salvant 1.100 vides (el nombre de morts en accident a Espanya l’any 

2014 i aproximadament 4 vegades les xifres de Catalunya). El mateix estudi cita les 

coincidències amb un d’anterior de Manyika (Manyika, Chui, Bughin, Dobbs, Bisson, & Marrs, 

2013) que situava un beneficis entre 200 mil milions i 1,9 bilions de dòlars pel 2025, assumint 

que entre el 5 i el 20 % dels vehicles són autònoms o altament autònoms. 

Els resultats de l’estudi del govern holandès (Rutten, Van de Weijer, & Van Woensel, 2014), 

que avalua un escenari amb vehicles equipats amb Dispositius de Mobilitat Cooperatius 

(CMD15: Mapes navegables, guiatge i indicacions amb veu, informació de trànsit, assistència en 

velocitat i servei d’ona verda, ofertats des d’un sistema central que gestiona el trànsit) donen 

com a resultat uns beneficis d’entre 0,7 i 1,4 bilions d’euros anuals segons el nivell de 

penetració al mercat (del 25 % al 40 %), que suposen entre el 6,7 % i el 10,3 % dels costos que 

suposa el sistema (que té uns costos entre 10,4 i 13,6 bilions d’euros). L’estudi indica que amb 

un 40% de taxa de quota de mercat les inversions totals són al voltant de 1,5 milions d'euros 

en 3 anys i els beneficis socials augmenten a un ritme de 1,4 milions d'euros per any. Fins i tot 
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amb la taxa de penetració del 25%, i estimacions de costos socials baixos, el període de 

recuperació de la inversió és de 4 anys. 

 

1.7 Conclusions sobre la Conducció Autònoma i Cooperativa 
La tecnologia del vehicle autònom i cooperatiu s’ha mostrat que no és ciència ficció, però sí 

que requereix uns passos que encara estan per arribar, depenent de el desenvolupament dels 

diversos dispositius necessaris per fer-la possible.  

Si bé es situa l’arribada dels primers vehicles per la dècada del 2020-2030, els del nivell 3, i 

que els nivells posteriors es situen per vora la meitat de segle, això albira un escenari de 

transició entre tecnologies llarg que només podria ser reduït si els costos d’adquisició de la 

tecnologia són assequibles i si reben un impuls legal per part de les autoritats públiques. 

S’han comentat alguns exemples de recerca en quan a tecnologia, així com de l’impuls que 

s’està tenint des d’Europa i dels USA, però destaca el fet que múltiples agents estiguin 

treballant en aquest camp i que sobretot la majoria no estiguin vinculats al sector de la 

fabricació de l’automòbil. Això dóna a entendre que la magnitud de la revolució tecnològica 

pot ser paradigmàtica, o no. Dependrà de l’anàlisi de costos i beneficis que pugui aportar, però 

sobretot com s’implanti.  

Pel que es refereix a la societat, si bé és menys incrèdula respecte fa uns anys, encara té certes 

reticències a la tecnologia autònoma, sobretot pel que fa a la seguretat. A la vegada, és la 

seguretat el major valor d’avantatge que es dóna, molt per sobre dels temps de viatge, que 

en el fons no es consideren temps perduts. Els resultats de les enquestes mostren que hi ha un 

biaix de gènere i intergeneracional, causat potser per la falta de visió real de la tecnologia, i 

que hi ha una certa predisposició a compartir vehicle, però alguns dels usos anunciats com 

avantatges (que el cotxe porti/reculli els nens a l’escola, porti malalts o persones sense 

coneixements de conduir) no es veuen clars. 

En el cas dels aspectes legals, la situació a nivell mundial és molt inicial, però hi ha un 

important esforç per facilitar que es puguin provar i testejar els vehicles en ambients reals, 

amb trànsit obert. Les normatives de circulació de vehicles poden encabir conducció 

autònoma amb atenció del conductor (com exigeix la Convenció de Viena de 1968), però 

sense encara no estan preparades. S’ha observat com en general els estats estan esperant fins 

on arriba la tecnologia per regular els aspectes de la plena conducció autònoma, sobretot per 

què la seguretat és la primera premissa arreu i no es voldrien arriscar a permetre la circulació 

de vehicles amb incerteses de comportament elevades. Amb tot, apart de la tecnologia els 

nous usuaris-conductors dels vehicles (malalts, nens, gent gran) també comencen a planejar 

sobre possibles canvis legislatius, encara que circumscrits als més alts nivells d’autonomia, que 

es poden traduir en nous paradigmes de la mobilitat personal. 

Pel que fa als costos s’han observat com les variables seguretat, contaminació, congestió i 

espai urbà esdevenen les claus per valorar els efectes de la implantació del vehicle autònom al 

parc automobilístic. Hi ha àmplia coincidència en que el vehicle autònom reduirà de manera 

important el nombre de morts i ferits en accidents de trànsit, i per tant, els costos associats i 

hi ha una certa coincidència en la millora del flux de trànsit i l’eficiència de la conducció, però 
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existeix incertesa en les xifres totals d’estalvi en aquests dos últims conceptes degut al possible 

increment de quilòmetres recorreguts; això últim dependrà dels tipus de serveis que ofereixin 

els vehicles autònoms i el seu impacte en l’organització del sistema de mobilitat. Els resultats 

mostren com tant els vehicles autònoms com els sistemes cooperatius ofereixen importants 

beneficis a la societat, amb períodes de retorn d’inversió curts. Amb tot, es fa necessària més 

recerca en els impactes de les variables citades això com dels possibles problemes de 

desigualtats socials que es poguessin crear. 
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2 LA CONDUCCIÓ AUTÒNOMA I COOPERATIVA  A LES CIUTATS 
 

“Will a world of driverless cars be heaven or hell?” 

Robin Chase, pioner del car-sharing 
The Atlantic Cities, Abril 2014 

 (Barcham, Juny 2014) 
 

 

Presentada la tecnologia del vehicle autònom, els aspectes legals i l’acceptació social, el 

present capítol tractarà sobre les possibilitats de servei d’aquests vehicles, el valor afegit que 

poden aportar als sistemes de mobilitat de les ciutats. 

Prèviament a entrar en l’anàlisi de la tecnologia autònoma a les ciutats, es fa una breu 

ressenya de la mobilitat als entorns urbans, per situar alguns dels principals paradigmes i 

problemes de la mobilitat actual, a la qual s’ofereix la tecnologia autònoma com a solució. 

Seguidament es fa una valoració de possibles dels impactes socials, amb incidència als usos 

dels temps i el mercat laboral entre d’altres, i posteriorment un anàlisi de possibles impactes 

amb els diferents actors del sistema urbà de mobilitat.  

Finalment, es realitzarà un anàlisi de les  propostes de cotxe compartit que multitud d’agents 

situen com opció de futur gràcies a aquesta tecnologia, o com a remei per evitar una nova 

explosió de la mobilitat individual. 

 

2.1 Ressenya històrica de la mobilitat a les ciutats 
Si fem una mirada enrere, a la història, podrem entendre com el trànsit ha marcat de prop el 

pas dels humans, els quals han hagut d’anar trobant respostes tècniques i socials a les 

demandes que el mateix trànsit anava demanant. 

Així, la circulació de carros per les urbs romanes ha marcat els vials de les mateixes, com es 

comprova amb la visita de restes arqueològiques d’aquesta civilització. La circulació d’aquests 

carros requeria una organització per tal que no es caigués en el caos ni al inseguretat per 

carros ni vianants (Poehler, 2005), de manera que algunes investigacions indiquen que existia 

un ordre de sentits, horaris de circulació i restriccions d’accés entre d’altres mesures; les 

investigacions també han trobat que els romans patien un problema derivat del trànsit que 

encara és vigent, el problema del soroll. 

Situant-se a l’edat medieval, i més concretament a Anglaterra, el trànsit de mercaders esdevé 

crucial per les economies dels diversos països (amb el descobriment de noves terres tant a 

Àsia, Àfrica com Amèrica), i això comporta que hi hagi una elevada circulació de carros a les 

ciutats que cada vegada anaven incrementant la seva població. Aquí és on apareixen 

legislacions locals per regular el trànsit i destaca d’elles els peatges d’entrada a algunes ciutats, 
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que solien situar-se sota grans portals d’accés de les ciutats emmurallades. L’elevada circulació 

de vehicles derivada del comerç va fer sorgir un nou problema o fenomen del trànsit, l’excés 

de velocitat.  

Passant a l’edat moderna, els accidents de trànsit esdevenen la primera causa de mort a la 

ciutat de Londres, i per tant un problema de primer ordre. Amb tot, cal dir que en algunes 

ciutats la mitjana de víctimes mortals de llavors és molt semblant a l’actual, canviant els 

vehicles i la dimensió de les ciutats. El conflicte de prioritats entre vianants i vehicles esdevé 

l’origen del problema, que s’intenta pal·liar amb mesures com la limitació de velocitat; 

Vanderbilt (Vanderbilt, 2009) cita que el límit establert als vehicles es mesurava en relació a la 

velocitat dels vianants, fet que es mantindria poc temps. I el fet d’establir límits i normes 

sempre genera unes certes incomoditats o rebuig, com destaquen comentaris de l’època on 

alguns es queixaven si els conductors de carruatges estaven emparats legalment per fer cas 

omís a les normes.  

Però el gran canvi a les ciutats va arribar amb la revolució industrial, on l’aparició de la 

màquina de vapor va suposar la mecanització de múltiples professions fins llavors manuals, 

però també un salt pel que es refereix a l’economia, que s’anava desvinculant de l’agricultura. 

Els dos fets anteriors van suposar una important injecció de població a la ciutats, el que en els 

primer moments tingué com a conseqüència epidèmies i problemes de salubritat, però 

sobretot un creixement arbitrari al voltant dels nuclis urbans existents.  

Aquests canvis es van produir sense canviar significativament els esquemes de mobilitat que 

suposava el transport en carro i a cavall, fins a l’aparició de les primeres locomotores de vapor 

a principis del segle XIX, és a dir, l’arribada del ferrocarril. Primer amb un caràcter merament 

industrial de transport de matèries primeres cap als centres fabrils i de productes acabats cap 

al comerç nacional i internacional, ben aviat va incorporar serveis per a passatgers per 

trajectes majoritàriament interurbans. 

L’arribada del ferrocarril va trencar una relació espai – temps respecte les distàncies que fins 

llavors es realitzaven a peu o a cavall, facilitant l’ampliació de les ciutats. A la vegada, va induir 

el creixement de les ciutats al voltant de les estacions d’aquest transport, llavors admirat i 

catalogat com el transport del futur; mostra d’això són les múltiples iniciatives ferroviàries que 

van sorgir o el fet que la immensa majoria de la xarxa ferroviària convencional a Espanya es va 

construir a finals del segle XIX - principis del segle XX.  

Amb tot, el ferrocarril si bé va fer créixer les ciutats no les va fer implosionar; qui sí ho va fer va 

ser l’invent de Carl Benz, el vehicle impulsat per motor de combustió, que va aparèixer el 1886. 

En unes ciutats on el ferrocarril dibuixava els seus grans eixos i de les llargues distàncies 

passava a les curtes en forma de tramvia, on apareixia també un element sense motor i amb 

dos rodes de nom bicicleta, l’arribada de “l’automòbil” va ser rebuda com un element més, 

primer només pels adinerats.  

Cal mencionar que les ciutats s’intentaven adaptar a aquests fenòmens revolucionaris del 

transport; una primera mostra d’això és el disseny de l’Eixample de Barcelona, d’Ildefons 

Cerdà, el qual va incloure en els seus càlculs de disseny dels carrers amplades importants 

(comparativament pel moment) per qüestions higièniques però també per donar cabuda a les 

noves formes de mobilitat que s’anaven consolidant compartint espai amb les que ja existien, 
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amb la diferenciació d’espais per cada transport atenent a les diferències de velocitats entre 

ells (l’anar a peu i el ferrocarril, principalment). 

Mentre les ciutats s’adaptaven al ferrocarril, l’automòbil anava entrant pels seus carrers. El 

llavors poderós lobby del ferrocarril va pressionar per tal de dificultar la popularització 

d’aquest artefacte nou, a través de normatives que feien inassequible per la majoria de la 

població l’adquisició d’un automòbil: vigilants al voltant del vehicle o obrint camí, límit de 

velocitat a les ciutats, entre d’altres, suposaven barreres per l’acceptació del nou transport. 

Amb tot, com es recull a la frase inicial de la present tesi de màster, en alguns països 

l’automòbil es començava a popularitzar per les classes altes i burgeses sorgides de la 

industrialització, de manera que ocupaven cada vegada més els carrers i generaven els primers 

debats entre els usuaris de l’espai públic (Alduán, 2008).  

En veritat, però, el gran salt de l’automòbil va ser el 1908 quan es van introduir el concepte de 

fabricació en massa per part de Henry Ford, amb un vehicle, el Ford Model T, que tingués un 

preu assequible per les classes mitges de la societat nord-americana. Aquest fer va suposar la 

popularització del vehicle privat arreu de les societats modernes, mostrant-se com un símbol 

de llibertat, de categoria social i de poder. Davant d’aquesta popularització les quotes de 

mercat del ferrocarril tant en passatgers com mercaderies es van anar reduint, fins que a 

mitjans del segle XX el cotxe era el transport terrestre majoritari. A les ciutats, però, ho va ser 

abans; mostra d’això és com els lobbies automobilístics, amb la visió de vendre vehicles, 

pressionaven per què cap mitjà de transport terrestre col·lectiu tingués èxit (ni el ferrocarril, ni 

el tramvia, ni els autobusos – amb alçades de ponts que impedien el seu pas però no el dels 

vehicles privats-), i en certa manera van aconseguir que aquests mitjans no es poguessin 

sostenir econòmicament i per tant haguessin de tancar el servei. 

A diferència del ferrocarril, l’automòbil va incidir fortament en el disseny de les ciutats i del seu 

espai públic, augmentant la relació espai – temps i, per tant, fent implosionar les ciutats amb 

uns teixits urbans de baixa densitat que acabaven ocupant grans quantitats de territori (mostra 

d’això, Los Angeles als USA): la casa amb un petit jardí i un garatge per guardar el cotxe, 

situada a un barri del mateix estil a les afores del nucli central de la ciutat, a una distància en 

temps del lloc de treball (masculí) que era “petita”; Aquest seria el model americà de llibertat i 

qualitat de vida associat al vehicle privat que els fabricants i demés venien, i que en certa 

manera va ser comprat per la resta del món (Guasch, 2002).  

Si bé els Estats Units d’Amèrica disposaven d’espai per fer créixer les seves ciutats i 

infraestructures viàries, les ciutats europees no tenien tanta disponibilitat d’espai i aviat es 

posaren en dubte aquests creixements de baixa densitat que acabaven desaprofitant un bé 

tant preuat com era el sòl urbà. Però el problema era, principalment, com encabir a les ciutats 

un mercat de vehicles privats creixent amb unes infraestructures viàries (carrers, carreteres i 

autopistes) que no creixien al mateix ritme; el lloc de treball, la residència i els equipaments 

necessaris pel desenvolupament de la vida (escoles, farmàcies, mercat – supermercat – centre 

comercial, hospitals) estaven cada vegada més allunyats entre ells (l’urbanisme de separació 

d’usos i monofuncionals en cadascun d’ells), i davant la falta d’alternativa motoritzada i 

l’impossibilitat de fer els desplaçaments a peu, el vehicle privat era l’única sol·lució, alimentant 

el cercle viciós de la necessitat d’adquirir-ne un. 
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Les ciutats oferien el seu espai viari a l’automòbil majoritàriament, essent aquest transport el 

patró pel disseny dels carrers; fins i tot algunes ciutats, com Brasília, es pensaven només en el 

cotxe i abandonaven els vianants i demés com a segons o tercers protagonistes. Però aquesta 

massificació de la presència de vehicles per tot arreu va tenir conseqüències en quan a 

seguretat, esdevenint la primera causa de mort en algunes ciutats els accidents de trànsit. 

Heus ací que és llavors quan comencen a aparèixer les primeres accions públiques per resoldre 

aquestes problemàtiques. Concretament, el 1963 el Ministeri de Transports del Regne Unit 

encarrega un informe sobre com resoldre els problemes del trànsit a les ciutats, “Traffic in 

towns”, que en el seu pròleg s’eleven a “emergència nacional”; Collin Buckhanan , el  seu 

redactor, extreu entre les seves conclusions que no es pot anar ampliant la xarxa viària 

infinitament ja que el vehicle privat l’acaba ocupant tota (com els gasos), i per tant aposta per 

restriccions d’accessos en zones sensibles (com els centres històrics) o l’establiment de 

mesures de tarifació, entre d’altres (Buchanan, 1963). 

Les restriccions d’accés als centres històrics es van “popularitzar” entre les ciutats, tot i la 

inicial reticència dels petits comerços que es creien veure perjudicats. Així el 1973 s’impulsa un 

congrés mundial sobre “Techniques of improving urban conditions by restraint of road traffic”, i 

el 1975 l’OCDE llança el missatge de “Better towns with less traffic”. A més, també van 

apareixent les mesures de tarifació a l’aparcament, com les zones blaves a París. 

Però aquestes restriccions i demés polítiques van rebre un important impuls per les molèsties 

que s’estaven identificant respecte la contaminació atmosfèrica, i sobretot la factura que 

suposava el consum de combustible. La crisi del petroli dels anys 70 va agreujar aquesta 

factura i va fer augmentar la necessitat de buscar alternatives a la font tradicional d’energia 

dels automòbils. Així, la primer Conferència Mundial sobre el clima va ser el 1979 a Ginebra, la 

qual va ser seguida de més, però destaquen la Cimera de la Terra del 1992 a Rio de Janeiro 

(que va establir el projecte de les Agendes 21, “Actua localment, pensa globalment”) i la 

Conferència de Kyoto del 1997 (que va establir el Protocol de Kyoto de reducció de gasos 

d’efecte hivernacle, el  qual va entrar en vigor el 2005). 

Aquesta conscienciació medi ambiental va impulsar la recerca de la tecnologia del vehicle 

elèctric (tot i que la generació en origen de l’energia elèctrica genera controvèrsia), però 

sobretot va despertar la necessitat de disposar sistemes potents de transport públic que 

puguin servir massivament a les ciutats i les seves crescudes àrees metropolitanes (per 

carretera com ferroviaris), el retorn dels tramvies per la quotidianitat (alguns s’havien salvat 

com elements turístics) i la necessitat de redissenyar l’espai viari per donar protagonisme i 

seguretat als vianants i ciclistes.  

Així, en algunes ciutats s’ha comprovat aquest canvi de tendència, amb renovacions del teixit 

urbà que amplien voreres, carrils específics per la bicicleta i pel transport públic, sistema de 

tarifació integrada al transport públic que permeten intermodalitat entre diversos mitjans de 

transport, les zones verdes d’aparcament amb preferència pels veïns, el car-sharing, entre 

d’altres (Vallejo, Magrinyà, & Miró, 2007). D’aquesta manera, la mobilitat en vehicle privat s’ha 

vist limitada i en alguns casos reduïda mínimament.  

Ara, els diversos modes de transports urbans s’estan incorporant a l’era de l’informació, 

directe i en directe, a través dels dispositius mòbils. Això està permetent als usuaris una major 
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eficiència en dissenyar les seves rutes de desplaçament però també donar a conèixer tot el 

ventall de possibilitats existents; això també pel que es refereix a l’informació del propi servei, 

el conegudes com “open data”, donant la possibilitat de desenvolupar aplicacions pròpies per 

part dels programadors. 

 

2.2 Els problemes de la mobilitat urbana 
Però tot i aquests avenços i canvis ocorreguts, la mobilitat urbana manté els problemes que  

s’han anat comentant: seguretat, congestió (temps i contaminació) i espai. 

Així, pel que fa als problemes de sinistralitat, sobretot pel que es refereix al vehicle privat, les 

xifres són prou importants. Segons la Nota de l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2015) 

les xifres de sinistralitat mundials són: 

 Cada any, els accidents de trànsit causen la mort d'aproximadament 1.240.000 de persones a tot el món. 

 Les lesions causades pel trànsit són la causa principal de mort en el grup de 15 a 29 anys d'edat. 

 Tot i que els països d'ingressos baixos i mitjans tenen menys de la meitat dels vehicles del món, es 

produeixen en ells més del 91% de les morts relacionades amb accidents de trànsit. 

 La meitat de les persones que moren per aquesta causa a tot el món són "usuaris vulnerables de la via 

pública", és a dir, vianants, ciclistes i motociclistes. 

 Si no s'apliquen mesures per evitar-ho, es preveu que d'aquí al 2020 els accidents de trànsit causaran cada 

any 1,9 milions de morts, esdevenint la primera causa de mort no natural en algunes franges d’edat. 

 Només 28 països, en els quals viuen 416 milions de persones (el 7% de la població mundial), tenen lleis 

adequades relacionades amb els cinc factors de risc principals: l'excés de velocitat, la conducció sota els 

efectes de l'alcohol, l'ús de casc pels motociclistes, la utilització dels cinturons de seguretat i l'ús de 

mitjans de subjecció per als nens. 

Pel cas espanyol (DGT, Datos de siniestralidad municipal., 2014) i pel català (SCT, 2015) les 

xifres indiquen que si bé als últims anys hi hagut una reducció dels ferits i morts en zones 

urbanes tant a nivell català com espanyol s’indica un increment de sinistralitat a les zones 

urbanes des del 2013, amb els vianants com a víctimes en un 48 % dels accidents (quan a 

Europa és el 37 %). 

Però apart de la seguretat, l’altre problema identificat és la congestió de les ciutats i els seus 

accessos, que es tradueix en alts nivells de contaminació. Així, segons la OMS (ELPAIS, 2015) la 

contaminació de l’aire té un cost de 1,4 bilions d’euros en malalties i morts anualment; tenint 

en compte que el transport és el segon sector més contaminant i la previsió que continuï 

creixent el consum de combustible un 40 % fins el 2035 (IEA, 2013), suposa que la mobilitat 

n’és un dels principals causants. 

L’altre aspecte que s’ha citat és l’espai. Fins a un 80 % de l’espai viari es dedica al vehicle privat  

(Fernández, 2010), quan els conductors són poc més del 50 % de la població i els vehicles 

s’utilitzen només un 5 % de temps.  

2.2.1 La congestió viària 

El punt anterior situava històricament i l’inici de l’actual resumia les principals externalitats de 

l’excessiva mobilitat individual motoritzada. Però caldria fer un petit incís en les causes de 

l’existència de la congestió, més enllà de termes físics o de la ciència del trànsit, i per això fixar-

se en un text que es va utilitzar en algunes tanques publicitàries d’Alemanya: “No estàs en un 
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embús. Ets l’embús”, que situa ben bé al centre el problema de les congestions: no són els 

cotxes, sinó els conductors/es. I serveix de previ per l’anàlisi que es realitza a continuació. 

Es parteix del fet que les persones estem disposades a consagrar una determinada part de 

cada dia als desplaçaments, per tal de fer compatible les funcions vitals – socials de dormir, 

menjar, treballar, cuidar la família i aficions. Segons els estudis, aquesta part, de 1’1 hores, 

s’havia mantingut al llarg del temps, però amb uns canvi important: la motorització de la 

societat ha fet que amb el mateix temps es puguin fer viatges més llargs. Si a l’antiguitat el 

diàmetre de les ciutats es marcava segons la màxima distància a recórrer a peu en 1 hora, més 

recentment trobem un fenomen que ha ocorregut a Catalunya com és la “sortida” de població 

del cor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per anar a viure a la Regió Metropolitana (també 

acompanyat per les fluctuacions del mercat de l’habitatge): tot i haver més distància 

quilomètrica, la temporal es manté, ja que els vehicles incrementen velocitat.  

Així, si els mateixos conductors amplien distància per què es produeix ara congestió? Creix el 

número de conductors més ràpid que el de l’asfalt? Es podria respondre comentant que la 

prosperitat econòmica genera trànsit. És a dir: millor economia, més quilòmetres recorreguts, 

més congestió de trànsit. Mostra d’això és, en el cas espanyol, la vinculació de la 

millora/caiguda de l’economia a les dades de venta de cotxes, o les dades de circulació de les 

autopistes; en ambdós casos actualment són en creixement, igual que el PIB, i sovint s’utilitzen 

com indicadors del ritme de l’activitat econòmica (a la crisi econòmica estaven de baixa).  

Paral·lelament a la prosperitat, apareix un segon motiu, la incorporació de la dona al mercat de 

treball. El fet que el sexe femení entra a formar part de la mà d’obra, genera dos nous focus de 

mobilitat, i per tant de quilòmetres recorreguts i vehicles: el primer, la pròpia mobilitat laboral 

de la dona (aquí cal mencionar que els estudis sobre mobilitat a Catalunya no situen a la dona 

amb la mateixa disponibilitat d’agafar el cotxe que l’home sinó en menor) i el segon, el 

compliment de les obligacions familiars com anar a comprar, portar els nens a l’escola, 

guarderia – escola bressol, activitats extraescolars (encara la dona continua essent la principal 

encarregada d’aquestes tasques, tot i una tendència al canvi). Aquest últim fet ha creat un 

fenomen nou, l’encadenament de viatges per tal de poder complir totes aquestes tasques; 

aquí, caldria posar en qüestió els carrils de compartir cotxe o el carpooling, ja que cada família 

té una casuística i es faria difícil que coincidissin les de dues o més per poder complir els 

requisits d’utilitzar el carril. Ara bé, aclarir que no es responsabilitza les dones d’aquesta 

situació sobre el trànsit, sinó que s’ha d’atorgar justificadament al sistema: que no hi hagi 

suficients serveis de guarderia o escola bressol, que els infants no tinguin un camí segur per 

anar a l’escola sols o per realitzar les activitats extraescolars a centres esportius o altres 

(anglès, natació,...). Per tant, caldria un repartiment equitatiu de les responsabilitats familiars 

(igualtat de gènere), una millora de la conciliació familiar (flexibilitat d’horaris) i millors 

condicions per què els infants tinguin autonomia per desplaçar-se sols i segurs (projectes de 

camí segur a l’escola, itineraris segurs cap a equipaments públics, millores de la visibilitat entre 

vianant i vehicle –per evitar que els cotxes aparcats impedeixen que l’infant vegi/sigui vist pel 

vehicle, promoure títols de transport públic específics com la T-12). En resum, el trànsit esdevé 

l’expressió del propòsit humà, d’allò que és i vol ser, de com s’organitza socialment.  

En aquest moment, és necessari plantejar-se la necessitat i els incentius a conduir. La primera 

conclusió és que hi ha pocs incentius per no conduir. S’exemplifica amb el cas dels centres 
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comercials (tant generalistes com especialitzats), que cada vegada estan més a les afores de 

les ciutats, dotats  de àmplies zones d’aparcament i infradotats d’accés per altres mitjans, i per 

tant els viatges cap a ells són més llargs i habituals; en el cas català, la Llei de Mobilitat de 

Catalunya del 2003 preveu que s’ha de procurar impulsar l’accés als nous centres comercials 

amb mitjans alternatius al transport privat (públic, bicicleta, a peu) per evitar congestions i 

contaminació. Un altre dels incentius és anar a buscar menjar a fora de casa, ja siguin àpats 

principals (dinar o sopar) com esmorzar o el primer cafè del dia (aquest últim més 

protagonitzat pels homes).  

Ara bé, havent els problemes de congestió (que generen pèrdues econòmiques, contaminació, 

estrès,...), per què es condueix? La sensació àmpliament estesa és que no està tant malament, 

a la gent li agrada conduir però no els motius pels quals està obligada a fer-ho. La 

independència personal de mobilitat que et genera el cotxe, que et desplaça 3 vegades més 

ràpid que una persona que no en té, la imatge d’estatus social, la percepció d’un cost d’ús baix 

i la comoditat, suposen al·licients que faciliten l’ús del vehicle privat.  

Però tot i les facilitats citades, que fa que la gent es sotmeti a trajectes llargs quotidians? Ho fa 

per què vol? Podria semblar que sí, vist les facilitats i el gust per conduir, però apareixen altres 

factors que indiquen més una obligació impedint el poder escollir. Així, com s’ha citat al 

principi, el fet que l’habitatge fos més car a prop del lloc de treball ha provocat un 

desplaçament de la població cap a les afores de les ciutats o a altres ciutats properes, estenent 

les àrees metropolitanes residencialment i apareixent les ciutats – dormitori, les quals tindran 

una població fluctuant diària important que a la mateixa ciutat – dormitori no hi fa “vida 

social”. Aquestes disfuncions, el fet que cada vegada hi hagi més trajectes al treball i que siguin 

més llargs cada cop, està demostrat que creixen paral·lelament al creixement de les 

desigualtats d’ingressos, de manera que els més adinerats no noten el canvi. 

Aquestes premisses, però, estan essent canviades pel paradigma de la crisi econòmica 

ocorreguda recentment. Així, apart de desplaçar-nos menys, ho fem diferent, per què ara la 

despesa de desplaçament és cada vegada més important vista l’escalada de preus dels 

combustibles (tot i que recentment els preus estan baixant, la tendència a llarg termini és de 

creixement); és a dir, hi ha una certa il·lusió de focalització en com reduir la despesa en cotxe. 

L’increment d’ús de la bicicleta a les zones urbanes és un exemple d’això, o de buscar feina a 

prop de casa o amb algun servei de transport públic proper (i eficient de temps) o compartir 

cotxe per anar a la universitat. Però són pocs i insuficients per ser un canvi important del 

sistema i del paradigma del trànsit. 

 

2.3 Anàlisi de l’impacte social 

2.3.1 Període inicial i de transició 

Com s’ha comprovat anteriorment, la societat té una perspectiva positiva respecte la 

conducció autònoma però escèptica respecte certs avantatges que se li proposen. En vàries de 

les enquestes consultades destaca, però, que sí bé la conducció autònoma es veu ideal per 

reduir les congestions d’entrada a les ciutats o de les vies que les envolten, en canvi no hi ha 

tanta confiança respecte a la seva circulació dins les ciutats. Això pot ser fruït de la percepció 
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que l’entorn urbà està participat de molts elements i actors que cal tenir en compte: infants, 

gent gran, ciclistes a diverses velocitats, trànsit de mercaderies, senyalització (destaquen els 

semàfors), mobiliari urbà divers i transport públic, entre d’altres, configuren allò que els 

vehicles autònoms han de percebre, identificar, processar i decidir; el guanyador de la DARPA 

urbana de 2007 indicava com un aspecte a millorar la identificació dels elements, ja que les 

càmeres del vehicle no diferenciaven un vianant d’una pedra (Urmson, 2008). La dificultat rau 

en la varietat i les diferències de velocitats d’aquests actors i elements, però sobretot en la 

incertesa pels vianants, sobretot els més joves. 

Aquesta dificultat s’ha recollit als calendaris de desenvolupament del vehicle autònom, essent 

la conducció autònoma dins la ciutat com un dels últims serveis abans que la plena autonomia 

estigui en funcionament a tots els entorns; els accessos a les ciutats, i les vies que les 

circumval·len, en forma d’autopista sí que podrien rebre els efectes de la conducció autònoma 

amb anterioritat al trànsit intern de la ciutat, atenent que el nivell d’actors diferents als quals 

el vehicle ha d’estar a l’atent. Si se li suma el fet que la penetració al mercat pot ser extensa en 

el temps, és evident que apareix la incògnita de com administrar aquest previsible llarg temps 

de transició entre vehicles no autònoms, quasi autònoms i plenament autònoms. Atenent a 

que les previsions indiquen que el creixement del parc automobilístic mundial d’un 34 % entre 

2010 i 2020 (Europapress, 2013) és evident que això pot suposar un creixement del problema 

de la congestió a les ciutats. 

Per tant, la gestió del període de transició entre tecnologies automobilístiques esdevé clau per 

les ciutats. S’assumeix que els nous vehicles seran cada vegada més eficients en el consum de 

combustible, com mostra l’evolució del mercat de motors dels vehicles segons l’OTLE16 (OTLE, 

2014), on el motors sense aplicacions de directives europees d’eficiències estaven al 15 % el 

2012 quan l’any 2000 n’eren el 50 %, però sobretot per l’important desenvolupament dels 

vehicles elèctrics. Atenent a que la tecnologia cooperativa facilitarà l’intercanvi d’informació 

entre vehicle i infraestructura, entenent-se aquesta com el centre de gestió del trànsit, seria 

poc dificultós identificar els vehicles que tinguessin tecnologies més eficients, utilitzant 

sistemes de comunicació DSRC que són els actualment més accessibles. Així, les ciutats podrien 

limitar o restringir l’accés als vehicles no autònoms de manera temporal o permanent, o 

circumscrit a algunes zones, entenent que són menys eficients que els autònoms o semi-

autònoms; no seria una política nova de restriccions d’accés (DGT, 2011), però sí que seria 

relativament més fàcil de controlar al poder discernir entre tipologia de vehicles fent algun 

tipus de test de comunicació. A més, previ a això, la comunicació dels vehicles també podria 

servir a la ciutat per mesurar la quantitat i quin tipus de vehicles accedeixen o surten de la 

mateixa, de manera que si aquestes dades es vinculen amb les previsions meteorològiques es 

puguin fer avisos preventius amb major antelació o acotar més els períodes de restriccions. 

Aquesta proposta resoldria el problema derivat de la contaminació, que en certs moments de 

d’implantació de  la tecnologia autònoma, on es preveuen increments dels quilòmetres 

recorreguts pels vehicles, pot esdevenir clau; en el cas del total desenvolupament de la 

tecnologia autònoma, i mantenint la combustió com a motor dels vehicles, les restriccions dels 

vehicles encara serien més controlables per una més que possible monitorització de 

l’administració. 

                                                           
16

 Observatorio del Transporte y la Logística en España 
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2.3.2 Aspectes legals 

Respecte això, com s’ha dit al capítol anterior, els ciutadans de països amb renda per càpita 

alta mencionaven la ciberseguretat com un element que els preocupava, però tant pel fet de 

rebre l’atac d’algun hacker i perdre el control del vehicle (Piccione, 2015) com per l’ús de les 

seves dades; aquí, especialment, si l’administració captarà dades i si en farà ús, ja que existeix 

una certa reticència a tenir els recorreguts monitoritzats pel govern. Aquest debat no és nou 

atenent als diversos casos de seguiment de dades per part dels governs i com la legislació 

europea hi està actuant ( (Hernández, 2014) i (EuroParlament, 2015)), però pel cas del trànsit i 

la mobilitat caldrà fer-hi un treball específic pels motius següents: 

 Dades per la gestió del trànsit: Si bé existeixen tecnologies pel comptatge de vehicles i 

instruments estadístics varis pel càlcul del trànsit d’un carrer, en aquest cas seria 

possible assolir completa la matriu O-D de viatges de l’aranya de trànsit. Coneguda la 

matriu O-D és més possible l’aplicació ràpida d’instruments de gestió del trànsit com el 

Fundamental Diagram (FD) per poder reconduir els fluxos del trànsit a través de la 

xarxa de carrers assolint una millor eficiència en els trajectes i usos de l’espai viari. 

 Seguretat nacional: Aquest és un dels motius esgrimit per varis governs per tal de 

justificar l’espionatge o seguiment de les dades personal, atenent el creixement de la 

sofisticació del mètodes del terrorisme. Aquí podria sorgir la necessitat d’exigir la 

identificació de les persones que ocupen un vehicle autònom compartit o que sigui 

necessària una targeta-clau que inclogui aquestes dades (Torset & Torgeir, 2015); així, 

les  forces i cossos de seguretat de l’estat podrien realitzar el seguiment dels 

sospitosos d’una forma més acurada i activar els protocols corresponents, sobretot pel 

que fa a grans intercanviadors de transport.  

 Seguretat del trànsit: De manera anàloga al sistema e-call (CE, 2015), sistema de 

trucada d’emergència des del vehicle que serà obligatori a partir del 2018 pels nous 

vehicles, el monitoratge dels recorreguts permetria situar millor els vehicles en cas 

d’emergències atenent al recorregut registrat per sistemes de geolocalització 

(assumint que el desenvolupament del vehicle autònom requereix que aquests 

sistemes estiguin òptimament desenvolupats). A la vegada, es podrien controlar millor 

les sancions dels conductors (en vehicles semi-autònoms, nivell 3 de SAE), l’haver 

passat la revisió tècnica del vehicle (o actualització del sistema, quan escaigui) entre 

d’altres; el nivell plenament autònom deixaria sense sentit les sancions als conductors, 

pel fet de no existir tal figura i assumint que els vehicles complirien escrupolosament 

amb les normes de trànsit (això suposa reduir ingressos en multes, per exemple 129,6 

milions d’euros l’any 2014 per part de la DGT en sancions per radar, dels 393 milions 

d’euros de recaptació total). 

Es fa necessari, doncs, que la legislació reculli aquestes possibilitats i necessitats del trànsit 

respecte les dades; es fa evident l’exigència d’un robust sistema de ciberseguretat de les dades 

que si bé pugui facilitar les dades del trajecte sigui capaç de preservar i protegir les dades 

personals del conductor o usuari/s (en cas de vehicles compartits). 

És evident que aquestes consideracions sobre restriccions d’accés serien aplicables a les grans 

ciutats, ja que les ciutats mitjanes o petites esdevindria econòmicament inviable ja que el 

volum de trànsit no en justificaria la despesa per fer-ho per tota la zona urbana; amb tot, sí 
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que podria facilitar el control dels accessos a zones restringides com els nuclis antics o zones 

peatonalitzades. L’estudi de (Rutten, Van de Weijer, & Van Woensel, 2014) indica la possibilitat 

de l’existència d’un centre de control de trànsit que reculli la informació dels vehicles a través 

de la tecnologia cooperativa, processi i a la vegada enviï missatges als mateixos vehicles; 

atenent a que les ciutats estan recuperant espais pels vianants, ja sigui peatonalitzant o 

pacificant els carrers, aquests missatges podrien indicar l’entrada i sortida de les “zones 30” o 

arribats el cas obligar el vehicle a baixar la velocitat. Respecte això últim, la literatura no ho 

cita, però la possibilitat que les autoritats de trànsit, en certs casos, puguin “obligar” els 

vehicles a circular a unes certes velocitats a través d’ordres que s’enviïn amb la comunicació 

V2I pot posar en dubte la “llibertat” del conductor, un dels valors més preuats de la conducció. 

Amb tot, caldria tenir present aquesta possibilitat a l’hora de legislar les noves normatives. 

2.3.3 Equitat i ètica 

En l’actualitat existeix un greuge entre les persones que poden accedir a un vehicle i els que 

no, ja que depenent dels recursos econòmics disponibles pot esdevenir impossible disposar 

d’un vehicle, de manera que el transport públic o els modes no motoritzats són els seus 

mitjans de transport (CCOO, Febrer 2007). Com s’ha citat, el vehicle autònom tot i oferir noves 

possibilitats a la mobilitat personal individual segueix arrossegant els problemes del vehicle 

sense automatitzar, el cost; si bé  a l’inici els costos dels vehicles seran elevats, s’indica que les 

popularitzacions aniran reduint aquests costos, però si alhora es considera la reducció de 

vehicles en propietat pel naixement de serveis de sharing ambdós impactes al mateix moment 

no han estat estudiats suficientment. 

Per tant, hi hauria dubtes sobre si seria ètic impulsar el vehicle autònom atenent que segueix 

generant desigualtats en el seu accés, però no n’és el problema principal. El principal problema 

ètic és la resposta del vehicle autònom davant de situacions crítiques o dilema del tramvia 

(Wikipedia, 2015):  

Un tramvia corre fora de control per una via. En el seu camí es troba a cinc persones lligades a la via per 

un filòsof malvat. Afortunadament, és possible accionar un botó que encaminarà al tramvia per una via 

diferent, però per desgràcia hi ha una altra persona lligada a aquesta. Hauria prémer el botó? 

Si es substitueix el tramvia per un vehicle plenament autònom, el dilema hi és; aquí hi ha un 

treball previ molt important per part de la legislació en establir els condicionants que 

enmarquin cada situació però també dels desenvolupadors, com s’està realitzant a Standford 

(Knight, 2015) sobre prioritzar evitar xocar amb éssers humans. 

Aquests aspectes esdevenen essencials als entorns urbans, encara que en el cas de l’equitat 

s’agreuja quan es refereix a l’accés a zones extra-radi de la ciutat com podrien ser polígons 

industrials, centres comercials o demés, on el transport públic sol tenir poca freqüència de pas 

i els accessos per mitjans no motoritzats són impracticables al no haver-hi continuïtat del teixit 

urbà. 

2.3.4 Usos del temps 

El temps és una de les variables que s’utilitzen més per justificar la bondat o necessitat d’una 

infraestructura respecte de no desenvolupar-la, i en el cas del vehicle autònom també, 

mesurant l’estalvi de temps respecte l’actual congestió. Així, com s’ha citat anteriorment, els 

estalvis en temps depenen de la quota de mercat de la tecnologia autònoma, però podria 
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arribar-se a reduir la congestió en un 60 %. Aquí sorgeix un dels primers dubtes sobre les 

conseqüències de la implantació del vehicle autònom: si el commuter és capaç de realitzar el 

mateix recorregut en menys temps, recercarà un habitatge més lluny i més barat (i 

previsiblement amb més metres quadrats) per mantenir el temps de viatge i augmentar la 

qualitat de vida? Aquest fenomen s’ha donat a moltes ciutats, expandint-les en forma de taca 

d’oli fins els límits on el conductor podia fer el viatge en un temps màxim, que sol ser 1 hora i 

que s’ha mantingut al llarg del temps. Aquesta expansió en taca d’oli sovint s’ha realitzat amb 

un teixit de ciutat-jardí als suburbis, el que suposa un aprofitament baix del sòl i del qual se’n 

deriven problemes varis de gestió social i urbanística per part de les administracions (serveis 

bàsics com l’aigua o el clavegueram són més difícils de mantenir per la poca densitat d’usuaris, 

o sorgeixen problemes d’accés als serveis sanitaris i/o educatius, entre d’altres) (Indovina, 

Setembre 2007). Respecte això, es podria preveure una repetició del fenòmen, i de les seves 

conseqüències, però el pas de la crisi econòmica podria influir en esmorteir-lo, dedicant 

l’estalvi de temps personal en alguna de les múltiples activitats que la societat d’oci i consum 

ofereix; tot i aquesta possibilitat, els experts apunten més al primer cas atenent a la màxima 

que “la història sempre es repeteix” i l’entrada del vehicle a motor ja va provocar aquest 

creixement, molt visible als USA. 

Però a més d’estalviar temps de viatge, els vehicles plenament autònoms ofereixen la 

possibilitat que els usuaris del vehicle no s’ocupin de monitoritzar la conducció, ni d’aparcar, i 

puguin estar pendents d’altres activitats; aquí algunes enquestes mostraven com es valorava 

més en trajectes intraurbans que interurbans poder aprofitar el temps per treballar, encara 

que en general la gent no dedicaria el temps “guanyat” a aquesta funció. Segons alguns estudis 

els conductors demanen un temps d’anada i tornada a la feina de  20 minuts mínim, ja que 

consideren que és un temps propi, per alliberar-se entre l’estrès laboral i el familiar, o el lloc 

ideal per plorar (Rosenblatt, 2004).  

Per tant, amb les dades anteriors es pot preveure que els conductors estalviarien una 

important xifra de temps als seus trajectes habituals, i això podria facilitar en certa manera la 

conciliació familiar al possibilitar “cadenes de trajectes”, és a dir, encadenar trajectes de 

diverses tasques: passar a buscar els nens a l’escola, anar a comprar, fer tràmits. En veritat, 

però, el vehicle autònom trencaria aquest paradigma no per l’estalvi de temps sinó per què el 

mateix vehicle seria capaç de guiar-se per fer aquesta tasca; per una família amb fills, voldria 

dir que un vehicle seria capaç de transportar el pare i la mare, potser al mateix trajecte, i 

tornar-los a casa i un altre vehicle seria capaç de transportar els fills a l’escola, o a les activitats 

extraescolars, alliberant els progenitors d’aquesta tasca. L’escenari anterior per ara no es veu 

realitzable, per la poca confiança mostrada en deixar sol un nen a dins d’un vehicle, però 

podria una certa resposta al desencaix de l’actual esquema d’horaris laboral i de les escoles; 

podria funcionar d’una manera similar al projecte Kango! de Barcelona (AjBCN, Projecte 

Kangoo, 2014), on els infants van sols a l’autobús escolar i a través del telèfon mòbil els pares 

reben un avís de registre de la pujada/baixada del bus i de l’entrada/sortida de l’escola, 

substituint l’autobús per vehicle autònom. Per tal de no sobrecongestionar les entrades de les 

escoles, aquesta proposta requeriria que els vehicles fossin compartits; aquesta proposta sí 

que podria ser factible en ciutats mitjanes i petites on sovint la facilitat d’aparcament, i/o la 

laxitud amb la qual la policia local multa els vehicles que aparquen malament a les hores 

d’entrada i sortida, afavoreix que els adults congestionin els carrers propers a les escoles. En 
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cas que es volguessin autoritzar vehicles amb infants sols existeixen algunes normatives que 

obliguen a la companyia d’un adult fins a certes edats (en el cas espanyol, fins als 12 anys). 

S’entén que el cas anterior seria aplicable també als desplaçaments a les diverses activitats 

extraescolars dels infants i joves, però podrien sorgir dubtes amb malalts i gent gran, també 

susceptibles de ser nous usuaris a la mobilitat personal a través del vehicle autònom (entenent 

que actualment sempre tenen dependència d’algú). En aquest cas, tant gent gran com malalts 

esdevenen col·lectius vulnerables que requereixen no només algú que els acompanyi per la 

distància més llarga del trajecte sinó sovint també en l’accés a la destinació (centre de dia, 

residència, Centre Cívic, centre de salut, hospital, entre d’altres); per tant, en aquests casos 

seria difícil evitar la presència d’algun familiar, a no ser que el responsable de la destinació 

disposi de personal per rebre i acomodar a aquestes persones.  

Tant en el cas de les escoles com dels equipaments sanitaris, socials i esportius, es comprova 

que si els vehicles autònoms no tenen necessitat d’aparcar a destinació sí que la tenen de 

parar, i per tant serà necessari aquest espai als entorns d’aquests equipaments. 

L’alliberament d’aquests temps suposa incrementar els temps per altres usos personals com 

l’oci (cultural, esportiu,...), tasques de casa o administratives, o educatiu, entre d’altres; però, 

sobretot, reduiria l’estrès de les persones que anteriorment estaven conduint, facilitant 

ambients més amables tant a l’àmbit laboral com familiar. Amb tot, el fet de seguir circulant en 

vehicle pot mantenir un cert canvi de caràcter que tenen les persones quan passen de ser 

conductor a vianant i viceversa (Vanderbilt, 2009), però requerirà més recerca i sobretot un 

elevada quota der mercat del vehicle autònom per comprovar-ho. 

Respecte malalts, entenent-se com a temporals o circumstancials, vàries enquestes senyalen la 

disposició ciutadana d’utilitzar els vehicles autònoms en cas d’anar beguts i/o drogats, 

actualment perseguit per la llei a causa de la seva alta participació com a causa d’accident. Si 

bé les administracions realitzen campanyes de sensibilització i de control per evitar aquests 

conductors, també han existit alternatives com autobusos nocturns que eviten que les 

persones estiguin obligades a utilitzar el vehicle privat; aquests serveis solen ser molt cars per 

l’administració, sobretot per l’elevat cost laboral que comporten, per tant aquí el vehicle 

autònom podria oferir una alternativa adequada. Amb tot, existeix el risc que el nivell 

d’alcoholèmia personal pugui pujar atenent a la falta de responsabilitat en la conducció, 

esdevenint llavors un problema de salut pública. 

 

2.3.5 Mercat Laboral 

La innecessària presència de conductors als vehicles suposa que l’àmplia majoria d’ocupats als 

sector del transport i la logística, 870.000 persones a Espanya el juliol de 2015 

(CadenadeSuministro(b), 2015) podrien perdre la seva feina, a més del sector de les 

autoescoles en el cas que no siguin necessàries les llicències per conduir als nivells plenament 

autònoms. 

Atenent a que l’arribada de la plataforma Ubber està sacsejant el sector del taxi amb serveis 

de cotxe compartit, caldrà que es disposi d’alternatives laborals per aquests col·lectius, tant 

pel que es refereix al transport de persones com de mercaderies. Això suposarà importants 
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canvis en quan a concessions i funcionaments de sectors tan regulats com el taxi o les 

concessions del transport de viatgers. 

Com a possibles noves fonts de creació d’ocupació apareixen el manteniment dels vehicles, 

que redueixen la seva vida útil al circular més temps (si pertanyen a una flota de vehicles 

compartits la vida útil es pot reduir a un terç a l’estar en servei el 75 % del temps diari), o el 

desenvolupament de serveis afegits als propis vehicles autònoms (vehicles bar, o similars), 

entre d’altres.  

 

2.4 Anàlisi de l’impacte als serveis de la mobilitat i l’urbanisme 

2.4.1 Consideracions prèvies 

El vehicle autònom està cridat a ser una revolució en el sistema de transport, és, però, en les 

ciutats, on hi viu la majoria de la població mundial i comparteix espai públic amb mitjans de 

transport de diferents tipologies i velocitats, on té el major repte, com ja s’ha comentat. 

Segons els experts del projecte CityMobil2 l’arribada de la tecnologia autònoma a les ciutats 

podria ser abans del que la majoria de calendaris proposen, i seria a través dels CyberCars 

(Volpe, 2013), una tecnologia a baixa velocitat de circulació.  

Coneguda la tecnologia, alguns dels beneficis esperats i també les conseqüències, és necessari 

veure com el vehicle autònom es podria “relacionar” amb la resta de grans grups d’usuaris de 

la via pública, fet no trivial ja que depenent d’aquestes “relacions” es poden generar 

dinàmiques que desemboquin en major o menor quota dels mitjans de transport alternatius al 

cotxe.  

Cal tenir en compte que l’objectiu és disposar d’unes ciutats habitables, amb la major  qualitat 

de vida possible, segures i agradables, i que la tecnologia autònoma hauria d’ajudar a aquest 

objectiu. A l’informe sobre les implicacions del vehicle sense conductor per la ciutat de 

Londres (Begg, 2014) l’autor insisteix en el fet que no seria beneficiós per l’economia i el medi 

ambient de la ciutat, ni del país, que aquesta l’arribada del vehicle autònom incrementés l’ús 

dels mitjans individuals com el cotxe, reclamant que “El futur econòmic exitós de Londres 

depèn del desenvolupament d’una alta densitat comercial i residencial i una molt alta quota 

modal del transport públic”. 

2.4.2 Interacció vehicle autònom – vianant 

Si bé el trànsit té una normativa detallada, existeix un llenguatge entre els usuaris de la via 

pública que facilita la resolució dels moments on conflueixen trajectòries i apareix la necessitat 

que un usuari cedeixi el pas a un altre per l’impossibilitat que ambdós passin al mateix instant 

pel mateix punt. 

El llibre de (Vanderbilt, 2009) analitza el llenguatge actualment existent, on diversos autors 

coincideixen que es pot analitzar amb la Teoria de Jocs (Saurí, 2013-2014), atenent que els 

usuaris analitzen les seves possibilitats i conseqüències de les mateixes. Una de les claus que 

resol aquest atzucac diari és el contacte visual que trenca el sovint anonimat amb el qual els 

usuaris participen del sistema de mobilitat; així, a través del contacte visual o la inexistència 

del mateix (el que s’anomena “l’asimetria de la comunicació”) dos vehicles que han accedit a 
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una intersecció sense semàfor al mateix temps decideixen quin té el dret a passar i quin no 

(sempre que no existeixi una senyalització que orienti), o el d’un vianant en un pas de vianants 

sense semàfor s’assegura tenir el contacte visual abans d’utilitzar el pas. A més del contacte 

visual, una sèrie de gestos amb els braços (obviant els ofensius) o les indicacions amb el clàxon 

també s’afegeixen a aquest llenguatge que resol aquest tipus de situacions; alguns dels equips 

participants a la DARPA comentaven la necessitat d’incorporar aquest llenguatge als sistemes 

de comunicació dels vehicles autònoms. 

La “desaparició” dels conductors suposa l’impossibilitat, a priori, que aquest llenguatge pugui 

ser utilitzat i es poden generar situacions de perillositat entre vianants i conductors. Un cop la 

tecnologia autònoma estigui desenvolupada plenament i sigui visible, els vianants poden anar 

guanyant confiança en la tecnologia dels vehicles (és bastant probable que si un usuari del 

vehicle autònom confia en aquesta tecnologia com a ocupant del vehicle també ho farà com a 

vianant), el que els pot portar a obviar la necessitat de contacte visual al creuar un carrer al 

creure que el vehicle té suficient tecnologia per detectar-los ràpid, de manera que el vianant 

no es veuria amb la necessitat o obligació d’utilitzar un pas de vianants. Si bé els sistemes 

poden i hauran de detectar els vianants, és evident que requereixen de temps de reacció tant 

per ells com pels vehicles que puguin seguir. 

Vinculat amb el paràgraf anterior, un dels beneficis previstos del vehicle autònom és la 

reducció de places d’aparcament a la via pública (alguns estudis indiquen que també 

d’aparcaments soterrats); això pot fer reduir la falta de visibilitat dels conductors/vehicles 

respecte les voreres que l’envolten, de manera que s’evitaria l’efecte d’un vianant que apareix 

de darrera d’un vehicle i vol creuar. Aquest fenomen és especialment perillós pels infants que 

tenen baixes alçades, ja que el vehicle aparcat els tapava del tot. 

Una altre de les possibles conseqüències previstes de l’arribada del vehicle autònom és 

l’increment de quilòmetres recorreguts per cada vehicle i una reducció del parc de vehicles; en 

el cas que s’activessin i funcionessin els serveis de vehicle compartit, i amb una major quota de 

mercat del vehicle autònom, aquestes dues conseqüències es podrien accentuar. D’aquestes 

conseqüències es deriva que la capacitat dels carrers pugui créixer, possibilitant encabir més 

cotxes, i agreujant llavors el possible efecte barrera dels carrers i reduint la funció social de 

comunicació transversal. Els vianants veurien menys cotxes però més sovint (els serveis de 

cotxe compartit serien quasi de 24 hores), el que podria desanimar-los a realitzar segons quins 

trajectes. 

Per evitar l’efecte barrera seria necessari que la capacitat sobrant del carrer fos ocupada pel 

vianant o altres mitjans de transport alternatiu al cotxe individual no compartit, per 

infraestructures de logística urbana com dropping boxes (veure punt Logística Urbana), o 

espais de parada del vehicles compartits; en el cas que la majoria de vehicles fossin d’aquesta 

última tipologia, la necessitat de no crear l’efecte barrera hi persisteix, el dubte està si podran 

parar a qualsevol punt o ho faran en estacions, creant la necessitat d’una mínima 

infraestructura que pot requerir també un espai. 

El fet que els vehicles rebin i comparteixin informació (V2V) i que ho facin amb les 

infraestructures (V2I), o ambdós (V2X), ha situat la senyalització urbana direccional i de 

regulació en dubte (Berman, 2014). Les noves tecnologies haurien de permetre als vehicles 
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comunicar-se entre ells i decidir les prioritats amb antelació, disminuint possibles frenades a la 

intersecció a creuar (més eficiència del flux, menys consum), fent innecessària la intervenció 

d’un tercer que reguli. Però els semàfors no són només per regular les prioritats entre vehicles, 

sinó també per donar seguretat a certs passos de vianants, amb especial atenció pels invidents 

i altres discapacitats permanents o temporals; el Departament de Transports dels USA als seus 

vídeos de vehicles connectats (ITSDOT, 2014) inclou també els semàfors a la xarxa viària, el que 

podria no situar-los com a prescindibles (algunes recerques sobre vehicle autònom treballen 

en la millora de la identificació dels llums del semàfors, com (Lau, 2015) i (Diaz-Cabrera, Cerri, 

& Medici, 2014)). A més dels semàfors, existeix tot un conjunt de senyalització que apart 

d’informar/recomanar/advertir/prohibir als conductors també ho fa a la resta d’usuaris de la 

via pública, però que tenen l’inconvenient d’ocupar un espai a les voreres; alliberar espai de 

les voreres suposa ampliar l’espai útil de pas pels vianants, és a dir, ampliar la capacitat, però 

el fet de no existir tanta senyalització redueix també costos a les administracions locals en 

manteniment i reparació.   

Per resoldre el problema abans plantejat, l’alternativa 0 seria el manteniment dels semàfors 

però millorant la gestió dels temps atenent a la recepció d’informació real de tota la xarxa i 

una possible alternativa 1 seria fer ús de la tecnologia contactless per tal que el pas de 

vianants o els vehicles detectessin persones creuant-lo; s’opta per aquesta tecnologia ja que 

actualment s’està incorporant a múltiples targetes habituals d’utilitzar, tant de crèdit com de 

transport, a diferència del bluetooth que requereix la necessitat de disposar d’un dispositiu 

mòbil. Si s’ha de comptar amb la detecció per part dels vehicles aquesta tecnologia requereix 

de més recerca ja que actualment els rangs de distància d’activació són petits (en principi són 

pocs centímetres però amb ones de ràdio poden ser distàncies majors), però en el cas que 

sigui el pas de vianants el que avisi no serien necessàries distàncies tan grans de detecció. 

Aquí, en qualsevol cas, caldrà tenir en compte els temps de creuament que també sovint són 

discriminatoris per certs col·lectius que caminen a menors velocitats que la majoria, com és el 

cas de la gent gran, infants, discapacitats temporals o permanents, famílies amb cotxes 

d’infants, entre d’altres. 

2.4.3 Interacció vehicle autònom – usuaris de les bicicletes 

Les bicicletes són un mode de transport en creixement a les ciutats ( (Faircompanies, 2008) i 

(Romaní, 2015)), i que les xarxes de compartir bicicletes n’estan fent créixer l’ús. Els usuaris de 

les bicicletes, que històricament són els que van aconseguir l’asfaltat de carrers i camins ( 

(Casas, 2013-14), comparteixen amb els vianants alguns dels aspectes de trobada amb els 

vehicles autònoms, com és la senyalització i “l’asimetria de la comunicació”. 

Amb tot, la trajectòria del ciclista té més incerteses en l’àmbit urbà que en l’àmbit interurbà, ja 

que disposa de moltes més oportunitats per girar en una intersecció, i aquests girs o 

maniobres estan obligats a senyalitzar-los amb el braç (CLM, 2015). Aquí s’albira una certa 

dificultat dels vehicles per detectar e identificar el ciclista (aquest nivell s’assumeix que els 

vehicles autònoms hi ha arribat) i posteriorment si aixeca un braç o no per girar, processant 

llavors la resposta; el Departament de Transports dels USA als seus vídeos inclou que les 

bicicletes siguin també vehicles connectats, intuint que aquests vehicles també hauran 

d’incorporar algun tipus de tecnologia per enviar o rebre informació a/de la resta d’usuaris de 

la via pública, principalment als vehicles. 
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Pel que fa als avançaments, existeix l’obligació que el vehicle mantingui una distància mínima 

quan avanci els ciclistes; el llibre de (Vanderbilt, 2009, p. 54-56) explica alguns estudis sobre 

l’avançament de ciclistes per part de vehicles, atenent si portaven casc o no, i com a resultat si 

es portava casc el vehicle s’apropava més. Amb això, la distància mínima d’avançament per 

part del vehicle autònom podria ser menor que l’actualment establerta, però pel que fa al casc 

podria ser més innecessari el seu ús si els vehicles assoleixin nivells òptims de seguretat. 

2.4.4 Interacció vehicle autònom – usuaris del transport públic 

“We will be entering a new Golden age for car travel” (Entrarem en una nova edat d’or dels 

viatges amb cotxe). Aquesta afirmació la signa Allistar Heath, periodista del diari anglès 

Telegraph, en un article (Heath, 2013) on critica les intencions del govern britànic d’impulsar 

un tren d’altes prestacions, HS2, considerant que el transport públic estarà ben aprop de la 

desaparició amb l’arribada dels vehicles autònoms; per la data, es comprova que l’article és 

anterior a l’aparició dels Plans del Govern britànic sobre el desenvolupament del vehicle 

autònom, però no és l’únic article o posicionament d’aquest estil. “It’s like they’re designin the 

pony express in the world of the telegraph” (És com si estiguessin dissenyant el Pony exprés en 

el món del telègraf), és una declaració del senador republicà de Florida Jeff Brandes, que recull 

l’article de David Z. Morris (Morris, 2014), el qual també es posiciona en contra del 

desenvolupament de plans de creixement de les infraestructures del transport públic atenent 

a l’arribada pròxima del vehicle autònom. Els arguments a favor d’aquestes posicions és, en 

resum, que el vehicle autònom serà capaç de donar accés universal a la mobilitat, a més dels 

citats anteriorment de seguretat, congestió, contaminació i espai (aparcament), i atenent que 

arribarà aviat, diuen, no és necessari planejar ni realitzar grans inversions en transport públic 

per què abans que es posessin en servei ja estarien obsoletes. 

Aquestes afirmacions recuperen el debat de fa aprop d’un segle es va tenir amb l’arribada del 

vehicle privat per primer cop a les ciutats, com ja s’ha comentat a la ressenya històrica inicial: 

s’ha de deixar espai a la nova tecnologia que aportarà “immensos beneficis”. Davant d’això ja 

existeixen les opinions (Walker, 2014) que responen amb “en el moment de desenvolupament 

de nous paradigmes tecnològics sempre hi ha qui clama l’obsolescència dels precedents. Es 

recorda com internet estava cridada a suprimir els llocs de treball?”. 

És evident que el vehicle autònom “igualarà” al transport públic en: 

 El benefici de poder aprofitar el temps al desplaçar-te al no tenir la necessitat de 

prestar atenció a la conducció.  

 Ser poc o menys contaminant, reduint el consum del vehicle, un fet que en el cas que 

fossin elèctrics podria no haver-hi tanta diferència. L’estudi (Folsom, 2011) indica que 

un vehicle autònom “pod” (cybercar per una sola persona) a 50 km/h tindria el  

consum d’energia per persona i km equivalent al 10 % del tren. 

 Reducció de temps de desplaçaments per millor fluïdesa dels fluxos de trànsit. 

Així que atenent que amb el vehicle propi no s’està lligat als horaris, quin motiu hi hauria per 

escollir el transport públic? Com s’ha citat anteriorment, hi ha qui ja adverteix sobre aquesta 

possible expansió del transport privat a través del vehicle autònom i reclama tant el 

manteniment del transport públic com l’impuls de xarxes de vehicles compartits. És a dir, 

aprofitar els beneficis del vehicle autònom pel sistema de mobilitat. 
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El transport públic ja disposa actualment alguns mitjans que són autònoms, com els metros 

automàtics o alguns serveis shuttle als aeroports, però el vehicle autònom suposa un pas més; 

recordar que respecte el transport públic autònom una de les principals barreres seria 

l’impacte al mercat laboral dels conductors, un fet gens menor a tenir en compte i que varis 

dels documents citats situen els sindicats en contra de l’automatització. L’informe de Begg 

sobre Londres (Begg, 2014) inclou els resultats d’una enquesta al públic en general sobre els 

trens automàtics, els resultats de la qual indiquen que el 60,9 % dels enquestats donaria 

suport a l’alcalde de Londres en el cas que decidís apostar pels trens automàtics davant d’una 

vaga prolongada; només un 18,3 % no donaria suport a l’alcalde de Londres si decidís aquesta 

aposta. 

En general hi ha una certa coincidència en el fet que els mitjans de transport de masses no 

poden desaparèixer, ja que aquest fet sí que suposaria la congestió endèmica de les ciutats i 

accessos. Per tant, en gran part de la literatura consultada es considera que els ferrocarrils de 

rodalies o de serveis similars han de mantenir-se i reforçar-se, ja que seran receptors de 

viatgers dels previstos serveis de car-sharing; és a dir, la intermodalitat esdevindrà encara més 

necessària i amb els nous dispositius (Jonuschat, Canales, & Akkermans, 2013) electrònics la 

informació entre els serveis pot ser més exacta i útil pels usuaris. De fet, a l’apartat sobre 

vehicles compartits es citaran estudis que utilitzen aquest esquema. Amb tot, hi ha hagut 

intents per facilitar aquest tipus d’intermodalitat entre vehicles i serveis ferroviaris que no han 

funcionat; el cas de l’estació de tren de Quatre Camins de la línia de FGC Llobregat – Anoia de 

la Regió Metropolitana de Barcelona seria un d’ells, ja que es va ubicar en la cruïlla d’una 

carretera que donava accés a varis municipis amb baixa densitat i facilitava l’aparcament per 

poder realitzar park & ride, però els resultats no han estat òptims. Els serveis de metro no es 

posen en qüestió en cap moment. 

Pel que fa als serveis d’autobús es citen vàries possibilitats al respecte. Una primera, 

l’automatització dels vehicles que actualment circulen, és a dir, un mer canvi tecnològic. Així, 

els autobusos podrien aprofitar els avantatges d’eficiència en el flux de trànsit, en el  consum 

de combustible i seguretat que ofereix el vehicle autònom; en quan a espai, pel que fa a 

l’aparcament no hi hauria canvis substancials, i pel que fa al quilometratge tampoc, ja que el 

fet de ser autònom no dota de majors possibilitats a uns vehicles que en si ja són compartits. 

Pel que fa a l’eficiència dels temps de viatge, l’estudi (Guswandi, 2012) compara dos serveis 

d’autobús a Jakarta (Indonèsia) a través d’un simulador, el servei actual i el servei amb autobús 

autònom, donant com a resultat que l’autobús autònom té un temps de viatge 

aproximadament un 20 % menys (reduint frenades/acceleracions), una velocitat comercial 

aproximadament un 30 % major i permet reduir l’interval entre vehicles; cal comentar que 

l’estudi es refereix a una línia BRT, de manera que les condicions inicials ja donaven una certa 

prioritat a l’autobús.  

La segona possibilitat és que els autobusos autònoms es centressin en línies de mitjana i alta 

demanda (és a dir, orientativament, que la mitjana de passatgers a l’autobús per expedició al 

dia superi el 60 % de la capacitat), però per línies de baixa o molt baixa demanda, així com les 

nocturnes, es poguessin establir serveis a la demanda que  serien coberts per vehicles 

autònoms de poques places (Badger, 2014). En el transport públic existeix l’expressió “passejar 

ferro” quan un autobús, o tren, realitzen les seves expedicions amb ocupacions molt baixes. En 

aquest cas es podria optar per mini-busos autònoms que facilitessin l’optimització de l’ús de 
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les places actualment sobrants; per poder fer possible aquest servei es requereix un centre de 

gestió d’aquest transport a la demanda que centralitzés els serveis i un sistema d’elecció de les 

rutes òptimes que assigni els vehicles als usuaris (VRP). Un possible dubte que sorgirà és si 

mentre el vehicle està realitzant la seva ruta i té uns clients assignats prèviament s’hi pot afegir 

algun client nou; aquesta assignació dinàmica és més dificultós de gestionar, ja que el nou 

temps afegit suposa un greuge als usuaris existents respecte el servei que se’ls havia anunciat.  

Aquests serveis podrien substituir, en alguns casos, els serveis sanitaris actuals 

d’acompanyament als hospitals o centres mèdics en casos no urgents (visites concertades); 

aquesta opció es veu limitada pel fet que al vehicle no hi hauria un responsable o 

acompanyant. I aquí, apareix un aspecte prou important com és la seguretat. Així, segons 

l’estudi (Lasierra, 2013) les persones que entren sense pagar al transport públic creen una 

certa inseguretat, la qual creix amb l’edat, un fet que es podria agreujar si al vehicle no existís 

ni conductor. No és un tema menor, ja que pel gènere femení també existeix un greuge 

comparatiu (ELPERIODICO, 2014) i un augment d’inseguretat. Si bé algunes administracions 

han optat per la instal·lació de càmeres i sistemes d’avís innovadors (AMB, 2011) o pel 

patrullatge de les forces de seguretat (TMB(a), 2011), el fet que no hi hagi personal dins els 

autobusos ha de veure’s d’alguna manera solventat. Una opció, com han fet a Lyon en serveis 

sense conductor, és incorporar personal que controli els tiquets dels viatgers així com que els 

informi; seria una de les formes de recol·locar la previsible pèrdua de llocs de treball dels 

conductors, a més d’oferir un servei més personalitzat. Una altre opció és disposar d’aquest 

personal de manera itinerant, és a dir no a tots els vehicles a totes hores, com ja actualment es 

realitza en alguns serveis, però també que l’autobús autònom incorporés un sistema de 

comunicació ràpid pel cas d’emergències. 

 

2.4.5 El vehicle autònom i els conductors dins de ciutat 

“Qualsevol home capaç de conduir de forma totalment segura mentre fa un petó a una noia 

maca senzillament no li està donant al petó l’atenció que es mereix” és una cita d’Albert 

Einstein, reconegut físic del segle XX, il·lustra que la tasca de la conducció requereix un 

important esforç i, per tant, que no es poden realitzar dues tasques importants a la vegada. El 

vehicle autònom, segons els punts anteriors, sí que ho hauria de permetre. 

Com ja s’ha citat anteriorment, el gran canvi del vehicle autònom és que hi hagi una persona 

humana monitoritzant la conducció (conductor) o que ho faci un ordinador. Per tant, a nivell 

de seguretat, com s’ha citat, els errors humans desapareixerien com a causa dels accidents en 

el cas de la conducció plenament autònoma, a més de millor eficiència en el consum de 

combustible i reducció de temps i requeriments d’espai. És evident, doncs, que la figura del 

conductor quedaria relegada a una habilitat del passat o no, depenent del desenvolupament 

de la tecnologia; si de li afegeix el desenvolupament dels sistemes de car-sharing, la paraula 

conductor quedaria desplaçada per usuari del vehicle privat (en veritat es desplacen les 

paraules conductor i acompanyant, ja que la segona depèn intrínsecament de la primera). Està 

demostrat que l’error humà és causa de múltiples accidents, però també la conducció humana 

porta intrínsecs uns aspectes positius pel trànsit que seria necessari considerar, sobretot per 

les ciutats; així, per exemple, es perdria l’efecte o fenomen “seguretat per la quantitat” de 

trànsit, com comenta Peter Lyndon Jacobsen al seu estudi “Safety in numbers: more walkers 
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and bicyclists, safer walking and bicycling” (Jacobsen, 2003), on el fet que el conductor tingui 

més vianants al camp visual li provoca que redueixi la seva velocitat (que alhora suposa que 

visualitza els vianants més estona). És semblant a l’efecte paret que genera el mobiliari urbà al 

situar-se tant aprop de la calçada, amb carrils estrets, i que també provoca la reducció de les 

velocitats. Per aquest motiu, els elements pacificadors del trànsit (gendarmes adormits, 

estretaments de calçada, zig-zag en la disposició de places d’aparcament en un carrer) 

esdevindrien innecessaris a l’escenari de la plena conducció autònoma ja que el vehicle podria 

disposar sobre la informació del carrer (velocitat màxima) prèviament i no seria necessari que 

la “llegís” del carrer; anàlogament a les senyalització de trànsit, suprimir obstacles al viari 

suposa un guany d’espai però també de comoditat. 

Així, estaríem davant d’un canvi clau de paradigma de la mobilitat, com s’ha explicat al punt 

anterior de la interacció amb el transport públic, però Todd Litman conclou al seu estudi 

(Litman, 2015) que en comptes d’un canvi de paradigma es pot estar reforçant el paradigma de 

la planificació del transport pensant només en el cotxe. Aquesta advertència ja s’ha recollit 

anteriorment amb la previsió d’increment de quilòmetres recorreguts pels vehicles i com 

poder resoldre’ls o afrontar a les ciutats. Però existeixen altres i nous aspectes a considerar en 

aquest temps de desenvolupament i planificació del transport pel que fa al vehicle autònom a 

les ciutats. 

Un aspecte que s’ha comentat és l’exigència d’uns nivells de seguretat excel·lents en quan a 

l’eficiència de les tecnologies d’identificació dels elements i actors urbans. És imprescindible 

per les ciutats que els vehicles autònoms siguin tant segurs com es planteja que seran, ja que 

com s’ha comentat en els vianants, es pot crear unes sensacions de confiança que poden 

esdevenir perilloses si s’usen en males condicions. Aquesta exigència haurà d’estar certificada 

adequadament per les entitats autoritzades corresponents, i això requerirà proves en 

ambients reals per tal que res quedi fora de les capacitats del sistema del vehicle. Per guanyar 

aquest ambient de confiança les proves en ambient real poden servir per tal que la ciutadania 

incorpori aquest nou “artefacte” viari a l’imaginari, a la vegada, participi en com millorar-lo.  

Un dels aspectes claus de la seguretat és que està previst que els conductors “perdin” el 

control del vehicle amb el nivell 3 d’autonomia de l’escala del SAE, però encara hauran de 

mantenir l’atenció en la conducció per poder reaccionar en cas d’emergència. L’estudi de 

(Varotto, Hoogendoorn, Varem, & Hoogendoorn, 2014) indica que en cas de fallida del sistema 

autònom i retorn al mode manual es produeix una disminució de la velocitat que pot generar 

inestabilitats al trànsit, unes conclusions que coincideixen amb els resultats de (Nilsson, 2014) 

sobre l’habilitat de reempresa del control de creuer del vehicle, on el període de transició 

requereix més atenció; altres estudis citats anteriorment també indiquen que els temps de 

reacció són més lents pel cas de circular en mode automàtic es passi al manual per la confiança 

del conductor en el sistema. Per tant, aquest nivell d’automatització requerirà que el 

conductor estigui atent, però li permet una certa relaxació. En un entorn urbà, on existeixen 

múltiples actors que poden aparèixer a la calçada del carrer esdevé un motiu de perillositat; 

està demostrat que parlar amb el telèfon mòbil, encara que sigui amb sistemes de mans 

lliures, provoca una distracció de la conducció. Si bé el conductor pot mantenir la vista a la 

calçada, no hi mostra prou atenció per atendre imprevistos (és a dir, col·loquialment, hi té els 

ulls però no el cap), i als entorns urbans les probabilitats d’imprevistos són moltes pel fet que 

hi ha molts més objectes susceptibles de protagonitzar-los. Per tant, l’arribada del nivell 3 
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d’automatització caldrà tenir-hi especial cura per tal que el conductor no en perdi l’atenció en 

cap moment, i aquest requeriment haurà d’estar citat a les normatives corresponents.  

Amb tot, i en referència a l’anterior, en una societat hiperconnectada com l’actual, existeixen 

serveis que permeten als conductors millorar l’eficiència de la seva conducció com és el GPS, 

però cada vegada més existeixen serveis accessibles a través del telèfon mòbil per buscar 

aparcament (IIE, 2015), rutes, comerços, entre d’altres. A més, la presència massiva a les 

xarxes socials com facebook, twitter, instagram i d’altres també està generant una certa 

necessitat de connexió, rebre i enviar informació. És evident que tota aquesta informació no la 

pot processar un conductor que tingui el cap a la calçada, però l’immediatesa actual genera un 

cert estrès per disposar-la o conèixer-la. Així, es pot aproximar un atzucac entre la necessitat 

d’estar atent a la conducció i la necessitat d’estar atent a l’informació (entesa com no l’estricta 

del trànsit); els vehicles autònoms actuen, des d’aquest punt de vista, en detriment de 

l’atenció a la conducció però acceleren la segona. És a dir, el vehicle autònom pot esdevenir 

una exigència de l’estil de vida futur (no el tenir-lo en propietat sinó el disposar-lo en accés, 

com a servei) si continua creixent la necessitat actual d’hiperconnexió informativa; això podria 

justificar un possible augment de l’ús del transport públic, però el caràcter d’espai privat que 

dóna el cotxe li resta atractivitat al transport públic. 

Un segon aspecte a destacar és el tema de l’espai, amb vàries variants a tractar. Atenent a que 

el trànsit serà més segur per l’important reducció dels accidents, els vehicles requeriran de 

carrosseria més lleugera, i també pot derivar amb menys dimensions. Així, apareixen els 

vehicles “pod car”, destinats principalment a la funció unipersonal de commuting, amb unes 

mesures de 0,8 metres d’amplada, 1,2 d’alçada i 3 de longitud; una versió de dues persones 

podria doblar la longitud, i per grups més grans els vehicles podrien estar connectats entre ells 

(també un vehicle per carregar maletes). Segons l’estudi que proposa aquests vehicles, 

(Folsom, 2011), a 50 km/h poden ser més ràpids que el tren i viatjar a velocitat màxima en 

zones congestionades. Una opció més gran, i provada en projectes com CityMobil i CityMobil2, 

serien els Cybercars, que solen diposar de 4 a 8 places, autònoms i circulen a baixes velocitats 

(les proves realitzades en zones cèntriques urbanes la seva velocitat era la del vianant ja que 

així els hi permetia les normatives). I posteriorment ja es podrien disposar els tradicionals 

vehicles equipats amb els dispositius de la tecnologia autònoma.  

Aquesta varietat de dimensions, i sobretot la primera, obvia que un problema del vehicle 

privat a les ciutats és l’espai. Encara que les menors dimensions dels Cybercars o dels “pod 

cars” poden reduir les dimensions dels carrils de circulació i l’espai sobrant dedicar-lo als 

vianants (per exemple), no és menys cert que la proposta de “pod cars” és la imatge del que 

podria derivar en una implosió de mobilitat. Així, si es confirma la no necessitat de llicència de 

conduir i amb un escenari de cost d’adquisició relativament baix, l’ocupació dels vehicles 

podria arribar molt a prop d’una persona per vehicle, el que podria fer créixer el volum de 

vehicles de manera important, de manera que si bé els trànsits serien fluïts els temps de viatge 

podrien ser més lents per què les masses serien majors. Cal esmentar que els “pod cars” a 

efectes serien semblants a una motocicleta, però el fet que aquesta no sigui autònoma li resta 

“comoditat”. 

L’altre gran aspecte de l’espai és l’aparcament. Els conductors que busquen aparcament 

generen un 30 % de la congestió (Autobild, 2011), encara que els valors varien entre ciutats, a 
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més que és l’activitat de conducció que més estrès genera, un 52 % (DGT, 2013); segons (Parra, 

2011) aquesta recerca d’aparcament a la vegada és la que genera més congestió i més 

col·lisions, però sobretot es deu a “l’excés” de places gratuïtes d’aparcament al centre de la 

ciutat. Com s’ha comentat, el vehicle autònom no requereix que el conductor l’aparqui, sinó 

que el mateix vehicle pot buscar un aparcament a les afores del centre, amb costos més 

baixos, o fins i tot tornar a l’origen, excepte que fos un vehicle compartit que llavors seguiria el 

servei; pel que fa a la demanda d’aparcament l’estudi (Zhang, Guhathakurta, Fang, & Zhang, 

2015) estima que amb una flota de 650 vehicles autònoms compartits, essent una quota de 

mercat del 2 %, es poden eliminar fins al 90 % de la demanda d’aparcament. Cal dir que 

mentre això no sigui possible seran necessaris instruments per poder optimitzar la recerca de 

plaça d’aparcament, ja que fins la plena autonomia la no necessitat de places d’aparcament no 

serà real i es preveu que el parc automobilístic segueixi creixent; aquí citar l’existència de 

múltiples aplicacions que permeten conèixer la disponibilitat de places d’aparcament en 

superfície i soterrades, que aprofiten tant dades dels operadors com dades compartides per 

altres usuaris. Pel que a l’aparcament en origen, en el cas de les famílies, ja s’ha apuntat que el 

vehicle autònom podria reduir la quantitat de vehicles en propietat (Schoettle (c) & Sivak, 

2015), i si l’estenen les xarxes de car-sharing encara més; això hauria de tenir un impacte a la 

baixa en els requisits urbanístics que en general solen exigir un mínim de places per llar. 

Aquest canvi també podria ajudar a créixer les xarxes de compartir cotxe. 

Però un dels canvis més significatius pels conductors és, segons indiquen les enquestes citades 

al primer capítol, és la pèrdua d’una certa identitat, una certa llibertat. Si el model de propietat 

de vehicle es manté en un similar esquema a l’actual aquesta pèrdua podria ser menor, tot i 

que la sensació de “poder” i de control que pot aportar el conduir no hi seria. Però si el model 

de propietat deriva cap a una quota de mercat important pels cotxes compartits, la “llibertat” 

que diuen tenir els conductors no serà tal. Però, els defensors del vehicle autònom anuncien 

que donarà l’accessibilitat universal, el que voldria dir la llibertat de moviment, a col·lectius 

actualment fora de les possibilitats de conduir: infants, joves, gent gran, malalts permanents o 

temporals, persones begudes o drogades. Aquest argument és fals pel fet que si bé podria no 

haver-hi requeriments legals per ocupar un vehicle autònom (no hi ha consens, però creix el 

suport a la idea sobre l’identificació dels ocupants) sí que hi ha el cost d’adquisició o d’accés, 

que al mode anar a peu no hi és. Caldrà, doncs, vigilar els discursos o les intencions de les 

planificacions del transport per no caure en aquest parany lingüístic de la “llibertat”. 

2.4.5.1 La modelització 

Per últim, aquest canvi de conductor del vehicle també s’ha traslladat a la modelització. Així 

pel 2012 (Willumsen, 2012) i 2013 (Willumsen, 2013) ja es citava la necessitat d’incorporar els 

vehicles autònoms a les planificacions del transport, i per tant a la modelització, amb un 

horitzó temporal de més de 10 anys. Històricament els models han intentat reproduir el 

comportament humà dels conductors, fet que ha comportat un important camp de recerca 

donada la heterogeneïtat del mateix; així des dels models de General Motors fins el Intelligent 

Driver Model (Barceló, 2013-2014) s’ha estat recercant com modelitzar els temps de reacció 

d’un conductor (follower) respecte els canvis de comportament del vehicle anterior (el leader). 

Amb els vehicles autònoms els temps de reacció poden ser quasi 0, amb distàncies entre 

vehicles (gap) molt baixes, com mostra la Il·lustració 9 dels resultats de l’estudi (Tientrakool, 

Ho, & Maxemchuk, 2011): 
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Il·lustració 9 Gap entre vehicles i capacitat en autopistes amb vehicles connectats 

L’estudi de la tecnologia cooperativa ha permès que hi hagi un treball previ útil per plantejar 

aquests nous models, sobretot pel que fa al comportament del trànsit amb l’incorporació de 

sistemes de control de creuer als vehicles ( (Arnaout & Bowling, 2011), (Arem, Driel, & Visser, 

2006), (Liu, Pueboobpaphan, & Arem) i (Shladover, et al., 2008)), on s’han comprovat les 

millores en el flux de trànsit que comporta aquesta tecnologia, sempre i quan la quota de 

mercat sigui superior al 60 % (l’estudi (Khan, Bacchus, & Erwin, 2012) comprova que si bé els 

sistemes de control de creuer són efectius a cada nou nivell d’automatització, l’increment 

d’eficiència és a cada nivell més marginal, i com el sistema ACC per si sol no té una relació cost-

eficiència adequada).  

Així, destaquen els estudis sobre la gestió de cues a les interseccions ( (Feng, Head, 

Khoshmagham, & Zamanipour, 2015) i (Vasirani & Ossowski, 2012)) on s’indica com en entorns 

amb el 100 % de vehicles connectats i/o autònoms els temps d’espera es poden reduir entre 

un 10 i 14 % i els que analitzen els canvis en les distàncies entre vehicles (Yu & Shi, 2015) on es 

menciona que els nous sistemes permeten una major estabilitat del trànsit reduint la 

probabilitat d’accidents; aquí comentar que tant a nivell microscòpic com macroscòpic 

existeixen les adaptacions de les consideracions de l’intercomunicació entre vehicles i amb 

l’infraestructura. Per exemple, l’estudi (Tang, Shi, Shang, & Wang, 2014) es proposa un nou 

model de car-following on es comprova com els vehicles reaccionen abans respecte un 

accident, superant-lo amb menor temps, i els estudis (Roncoli, Papageorgiou, & Papamichail, 

2015) i (Papageorgiou, Roncoli, & Papamichail, 2015) parteixen del conegut model CTM (cell-

transmission model (Soriguera, 2014-15)) per plantejar-ne un de nou i que també es comprova 

l’estabilitat del trànsit que s’assoleix amb les noves tecnologies incorporades. 

Llavors, atenent a que els paràmetres del trànsit amb vehicles autònoms poden ser 

programats (distància entre vehicles, velocitats), sorgeix el dubte de la necessitat d’uns 

reglaments i estàndards internacionals que especifiquin els valors d’aquests paràmetres. Si bé 

facilitarien les tasques de control del trànsit per part de les autoritats, i simplificaria les de 

modelització, no és molt previsible aconseguir-ho ja que la diversitat de legislacions en matèria 

de trànsit (per exemple la no homogeneïtzació de les velocitats màximes a les carreteres de la 

Unió Europea encara no s’ha assolit) dificulta el possible consens.  

2.4.6 El vehicle autònom i la Logística Urbana 

Pel que fa a les compres de queviures alimentàries o de rang similar, no d’oci, l’actual sistema 

de transport de la compra a casa (ACIERTO, 2014) està en una lleugera tendència a l’alça 

(EXPANSION, 2014), però el vehicle autònom no afegiria noves avantatges en quan a la situació 

actual excepte la possibilitat de reduir les finestres temporals d’entrega. En aquest cas, seria 
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necessari un trade-off entre el volum d’entregues i la flota de vehicles que les servirà, 

descomptant els costos del conductor que amb la plena autonomia del vehicle no hi seran. 

Paral·lel a aquest sector, l’e-commerce sí que està experimentant un important boom en 

l’actualitat, el que ha disparat les xifres d’entrega de paqueteria en quan al número de 

comandes; això suposa un important trànsit afegit, a més d’un Vehicle Routing Problem (VRP) 

que creix de dimensions per les empreses de distribució. Aquest increment de la demanda 

també ha anat acompanyat d’un increment de les entregues no realitzades, que es situa a prop 

del 30 % (Estrada & Linares, Curs 2014-15), sovint que el client no es troba al lloc de l’entrega 

en el moment de l’entrega; les entregues fallides suposen un sobrecost per les empreses de 

transport que acabarà repercutit en el preu que ofereixi el venedor al comprador (un 157 % de 

diferència de cost). Per reduir aquest tipus d’incidència hi ha estratègies que han optat per 

ampliar les finestres del temps d’entrega com també les que han apostat per desacoplar 

l’entrega del paquet per part del missatger de la recepció del paquet per part del client. 

Els vehicles autònoms poden ajudar a reduir aquest tipus d’incidències per les dues 

estratègies. Pel cas de l’ampliació de les finestres dels temps d’entrega, o acotar-les més a 

l’horari que faciliti el client, el no estar limitat pel cost laboral suposa ampliar les possibilitats 

del repartiment nocturn, que a la vegada aprofitaria la reducció del trànsit d’aquesta franja 

horària per reduir els temps i incrementar productivitat. 

Pel que fa a les estratègies de desacoplament, actualment en extensió ( 

(CadenadeSuministro(a), 2014) i (KIALA)), el vehicles autònoms podrien realitzar encara més 

entregues en horari nocturn pel cas de les Dropping Boxes (assimilables als tradicionals 

apartats postals) al no existir la limitació de la presència del client; Amb tot, el transport 

nocturn té una limitació en quan al soroll ja que en alguns municipis està prohibit (Hospitalet 

de Llobregat). La limitació de les Dropping Boxes és la limitada extensió de la xarxa d’aquests 

equipaments; si bé en alguns estats com Alemanya hi ha ciutats que ho estan incorporant a les 

seves exigències urbanístiques, no és una metodologia suficientment estesa en general. 

Indistintament de l’estratègia a utilitzar, la distribució de paqueteria pot també aprofitar els 

vehicles autònoms per reduir costos en el repartiment en zones de vianants (amb vehicles de 

petites dimensions que circulen a velocitat del vianant i facin el repartiment, abastits per un 

vehicle de majors proporcions) de forma similar al projecte SMILE (SMILE, 2013) o aprofitar 

l’actual sistema de mobilitat per combinar el transport de mercaderies i persones (Trentini & 

Malhene, 2012) , reduint la necessitat d’afegir més vehicles al sistema. 

 

2.5 Xarxes de vehicles compartits 
A l’article “The end of driving” (Grush & Niles, 2015) s’adverteix que respecte l’arribada 

anunciada del vehicle autònom s’ha de ser prudent, ja que depenent de com s’administri la 

mateixa es poden agreujar els problemes que la massificació del vehicle privat ha portat al 

sistema de transport i a la mobilitat urbana (menys quota i espai urbà pels mitjans no 

motoritzats i/o col·lectius). Per això, fa una clara aposta respecte el compartir cotxe com a 

resposta necessària per no saturar les ciutats. 

Aquesta reflexió s’ha anat citant i comentant en varis punts anterior, ja que múltiples estudis 
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de costos inclouen ja les possibilitats d’un quota important dels vehicles compartits. Així, 

existeix un cert consens sobre la necessitat que l’arribada dels vehicles autònoms vagi 

acompanyada dels serveis de compartir cotxe (sobretot pel fet que els vehicles estan en ús un 

20 % del seu temps diari), però tot i això existeixen dubtes sobre si això serà suficient. Així, 

respecte la propietat de vehicle, (Gleave, 2013) comenta com la propietat de vehicles a la llar 

dispara el número de viatges d’aquella llar respecte les que no disposen vehicles i el fet que 

pertànyer a un “car club” (similar a una xarxa de cotxes compartits) no suposa no disposar de 

vehicle en propietat, però els membres d’un “car club” solen utilitzar el transport públic, la 

bicicleta i l’anar a peu per sobre de la mitjana. L’enquesta de Nielsen (NIELSEN, 2014) indica 

que un 14 % dels ciutadans europeus estarien disposats a compartir el seu cotxe a canvi d’una 

contraprestació econòmica, amb el 17 % d’Alemanya i el 10 % del Regne Unit, entre d’altres 

(també cita que compartirien la moto i la bicicleta si fos el cas). 

El vehicle compartit no és quelcom nou al sistema de mobilitat, si més no els taxis hi serien 

assimilables, el que està essent nou és l’organització formal del que fins ara havia estat 

informal, com és el cas d’aplicacions com Ubber17 o BlaBlaCar18. Aquestes aplicacions aprofiten 

les xarxes socials per intercanviar les necessitats de mobilitat d’unes persones amb la capacitat 

de vehicle d’una altre que ja té previst realitzar un trajecte, posant-les en contacte. La 

diferència amb el taxi és, ho hauria de ser, la no voluntat comercial del trajecte; el fet que hi 

hagi un intercanvi econòmic, el compartir la despesa, entre els ocupants del vehicle compartit 

ha provocat dubtes i per això en múltiples ciutats del món han sorgit protestes i queixes sobre 

la legalitat d’aquestes pràctiques (ELPAIS, 2014). Així, davant l’arribada d’aquests serveis de 

manera més fefaent és necessari que les administracions planifiquin el temps de transició, per 

evitar les protestes dels sectors afectats i minimitzar les seves possibles pèrdues (l’alt cost de 

les llicències de taxi és una possible barrera).  

Un altre dels aspectes claus és la gestió d’aquests serveis. Si anteriorment s’ha comentat que 

algunes rutes de transport públic amb molt baixa demanda podrien ser substituïdes per 

vehicles compartits autònoms, assumint a priori que siguin de propietat de l’operador del 

transport públic, la xarxa de vehicles autònoms compartits pel públic en general ha de ser 

gestionada per un operador públic de transport? S’ha comprovat que l’existència de diverses 

“emissores de taxi” a les quals la demanda pot accedir no genera eficiència en el sistema 

(Estrada, 2013-14), però altres aspectes que actualment generen també ineficiències al 

sistema del taxi haurien de ser estudiats per tal que el nou sistema de vehicles autònoms 

compartits no cometi els mateixos errors.  

L’altre aspecte important a destacar és l’adaptació de la ciutat i l’impuls a aquest tipus de 

serveis. Atenent a l’interès públic per tal que els costos del sistema siguin menors en el seu 

conjunt, les ciutats haurien d’adaptar-se als possibles requeriments d’aquests serveis, com 

podria ser espais de parada o d’aparcament esperant el següent servei (podent ser punts 

concrets o habilitar una generalitat de tots els carrers), així com l’accés als punts de recàrrega 

elèctrica en cas que aquestes xarxes de vehicles utilitzin aquest tipus d’energia i la informació 

sobre les condicions del trànsit, informació que el mateix vehicle i la ciutat poden compartir 

(Criado(a), 2013). 

                                                           
17

 https://www.uber.com/ 
18

 https://www.blablacar.com/ 
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A continuació s’analitzaran i compararan diversos estudis sobre xarxes de vehicles compartits 

que s’han realitzat, amb l’objectiu de debatre les metodologies i els resultats obtinguts.  

 

2.5.1 Comparativa dels estudis – metodologies i desenvolupaments 

Els estudis sobre xarxes de vehicles compartits que seran comparats són: 

 Austin (Texas) (Fagnant & Kockelman, 2013). 

 New Jersey (Zachariah, Gao, Kornhauser, & Mufti, 2013). 

 A tres zones diferents dels USA Ann Arbor/Babcock Ranch/Manhattan (Burns, Jordan, 

& Scarborough, 2013). 

 Ciutat de Singapur (Spieser, Treleaven, Zhang, Frazzoli, Morton, & Pavone, 2014). 

 Nova York – Manhattan (Santi, Resta, Szell, Sobolevsky, Strogatz, & Ratti, 2014)  , que 

es cita com a contraposició als taxistes a (Criado(b), 2014) . 

 Ciutat de Lisboa (OECD, 2015). 

El primer aspecte a considerar és que cadascun dels estudis es refereix a diverses tipologies de 

serveis a comparar i en certa manera dibuixa un model d’ús del vehicle privat: 

 Tipologia de vehicles considerats 
Metodologia de 

captació de demanda 

Fagnant et al.  
(Austin, Texas) 

Vehicles autònoms compartits (SAV) Dispatching 

Zachariach et al. 
(New Jersey) 

Taxi autònom Estacions 

Burns et al. 
(Ann Arbor, Babcock 
Ranch, Manhattan) 

Vehicles autònoms compartits (SAV) Dispatching 

Spieser et al. 
(Singapur) 

 Vehicles conduïts per humans (HDCs) 

 Vehicles autònoms compartits (SSDCs) 

 Vehicles compartits Bimodals (SDMCs): conduïts per humans a 
destinació, retornen en mode autònom a origen. 

 Vehicles autònoms unipersonals (PSDCs) 

Estacions 

Santi et al. 
(New York) 

Taxi Compartit Dispatching (e-Hailing) 

OECD 
(Lisboa) 

 Vehicle compartit de propietat personal o companyia de 
sharing que circula al límit de capacitat amb viatgers simultanis 
(TaxiBot) 

 Vehicle compartit propietat de companyia de sharing que 
circula amb passatgers seqüencials (AutoVot) 

Estacions 

Taula 2 Tipologia de serveis dels vehicles i captació de la demanda 

No és trivial la nomenclatura dels vehicles, ja que si més no indica unes certes voluntats cap a 

la tipologia de servei a la qual aspira a dissenyar (és a dir, a què aspira a substituir: només els 

servei actual de taxi, tots els mitjans de transport individual –vehicle privat i taxi-, 

complementar el transport públic); mencionar que en el cas de l’estudi de Spieser et al. les 

diverses tipologies les utilitza per poder comparar costos entre elles amb el  model dissenyat.  

Un altre important diferència entre els estudis és la metodologia de captació de la demanda, 

amb un equilibri entre els estudis que aposten pel Dispatching (o e-Hailing), a través 

d’aplicacions dels telèfons intel·ligents o trucades (no exclou que els serveis que utilitzin 

estacions també disposin d’informació sobre temps d’espera) i els que ho fan a través 
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d’Estacions. Tot i la diferent metodologia de captació de demanda, i tenint present aprofitar el 

fet que els vehicles són autònoms, mencionen la necessitat de reduir els viatges buits dels taxis 

(un 50 % a la ciutat de Nova York) ja que suposen una important font generadora d’emissions i 

congestions. Per això, en algunes teories es considera que l’utilitzar estacions suposa reduir 

aquests consums innecessaris però suposa que els usuaris han de realitzar un desplaçament 

previ fins l’estació, a més de conèixer on estan situades; els estudis que es citen i utilitzen 

Dispatching minimitzen aquests viatges en buit assignant a noves unitats de demanda. 

Si bé tots els estudis treballen amb vehicles autònoms, cal comentar com el cas de Singapur 

considera també que sigui per models de sistemes de cotxe compartit amb conductors 

humans, amb l’objectiu de maximitzar la qualitat donada als clients (encara que els mateixos 

autors indiquen que els taxistes protestin es milloren els seus interessos). 

Pel que fa als territoris analitzats, la majoria es refereixen a grans ciutats, però destaca el fet 

que l’estudi de Burns et al. estudiï les possibilitats dels sistemes compartits en zones on la 

demanda es preveu baixa pel fet que hi ha baixa densitat d’habitants com són les ciutats 

mitjanes o els suburbis. L’altre detall interessant és que la zona de Manhattan està estudiada 

en dos dels estudis citats, el de Burns et al. i el de Santi et al., de manera que es podran 

comparar les metodologies respecte a aquesta zona. 

Les característiques essencials de la metodologia aplicada a cada estudi són: 

 Principals característiques de les metodologies  

Fagnant et al.  
(Austin, Texas) 

 Àrea urbana dividida en graella de cel.les de 400 x 400 metres. Distàncies Manhattan. 

 Es genera un nou vehicle per cada viatger que ha esperat un mínim de 10 minuts. 

 Model estàtic. 

 Màxima distància a recórrer: 24 quilòmetres. 

 Viatges generats cada 5 minuts segons distribució de Poisson. 

 Destinació és seleccionada utilitzant distribució uniforme. 

 Velocitats fixades segons el moment del dia. 

 El vehicle pot aparcar a qualsevol lloc i l’estona que sigui mentre espera el següent viatger. 

 Un centre de control determina on estaran els vehicles desocupats al següent interval. 

 L’estratègia de distribució de vehicles té 3 passos i es basa en el balanceig de cada cel·la a 
cada interval, equilibrant-se amb les cel·les veïnes per poder servir la demanda. 

 S’han tingut en compte els temps de manteniment i repostatge, i els estalvis en emissions. 

 Viatge sense prendre nous usuaris durant el desplaçament. 

Zachariach et al. 
(New Jersey) 

 Àrea urbana dividida en graella de cel·les de 800 x 800 metres. Distàncies Manhattan.  

 Utilitza dades real de desplaçaments a New Jersey (32 milions de viatges al dia). 

 Diferencia usuaris en diverses tipologies (treballadors, estudiants, altres) per definir el final 
de cada trajecte, conegut l’origen a través del cens. 

 Considera el ferrocarril cap a Nova York City i Philadelphia part integral del model. 

 Utilitza les mètriques “Retard de sortida”(DD) i “Destinacions comunes”(CD). 

 Es poden incorporar a l’inici nous usuaris al taxi sempre que no superin el 20 % de distància 
afegida respecte el primer. 

 Calcula l’ocupació mitjana dels vehicles. 

Burns et al. 
(Ann Arbor, 
Babcock Ranch, 
Manhattan) 

 Utilitza dades reals de desplaçaments per tres zones diferents (Ann Arbor – ciutat mitjana, 
Babcock Ranch – suburbi de baixa densitat, Manhattan – Alta densitat) per caracteritzar 
mitjanes de distàncies i velocitats i ràtio desplaçaments/temps. 

 Els orígens i destinacions són generats aleatòriament arreu de la zona. 

 Velocitat de desplaçament constant. 

 Desplaçaments sol·licitats a un ritme concret amb temps exponencialment distribuït entre 
cada sol·licitud. 

 Un coordinador central de la flota coneix en tot moment la posició dels vehicles. 

 El coordinador, un cop rebuda la sol·licitud, escaneja tots els vehicles, inclosos els que estan 
ocupats, i determina quin vehicle respon aquella sol·licitud. 

 Els vehicles un cop acaben, si tenen una altra sol·licitud s’hi desplacen, sinó esperen on estan. 
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 Es considera que inicialment els vehicles estan distribuïts aleatòriament per la regió. 

Spieser et al. 
(Singapur) 

 El model és aplicable a vehicles compartits amb conductors humans. 

 Utilitza dades reals d’enquestes a llars i dades dels taxis (56.673 desplaçaments diaris). 

 Divideix en regions a través de programació lineal. 

 Incideix en la necessitat de rebalancejar el número de vehicles per cada estació. 

 La demanda arriba a les estacions d’acord amb un procés no estacionari de Poisson. 

 La velocitat varia periòdicament. 

 Les sol·licituds de desplaçaments són servides amb vehicles que només poden transportar 
una demanda a cada interval. 

 No es modelitzen els efectes de la congestió. 

 Per modelitzar el nombre de vehicles necessaris utilitza el model Jackson de cues de xarxes. 

 Utilitza un graf de la xarxa de carreteres de Singapur, dividida en trams de 6 km. 

Santi et al. 
(New York) 

 Utilitza dades reals de desplaçaments (172  milions anuals) de taxis i les creua per comprovar 
quins dels trajectes podrien haver estat compartits. 

 Assignació estàtica dels vehicles a la demanda (es requereix reserva). 

 Utilitza 2 paràmetres: un de “shareability” que indica el nombre màxim de desplaçaments 
compartits, i un de qualitat sobre el temps d’espera (time window). 

 Utilitza velocitats diferents per cada carrera en un dia dividir en 4 franges horàries. 

 Utilitza dos models: Oracle (tots els enllaços possibles entre viatges compartibles, segons el 
que determina les condicions espacials i temporals, es mantenen) i Online (semblant a un taxi 
a la demanda). 

 Dos desplaçaments són compartibles si els seus instants d’inici de desplaçament tenen un 
interval de temps alt (30 minuts).  

OECD 
(Lisboa) 

 Utilitza dades reals de l’àrea metropolitana de Lisboa (més de 5 milions de viatges al dia) i un 
model sintètic de viatges calibrat per l’autoritat de transport de Lisboa. 

 Es divideix el territori en cel·les de 200 per 200 metres. 

 Assignació estàtica de vehicles. 

 L’assignació la realitza un servei central atenent a la localització dels vehicles, el nivell 
d’ocupació i la localització de la demanda. 

 La demanda està caracteritzada per: origen, destinació, instant de petició, motiu del 
desplaçament i edat. 

 Per tots els mitjans de transport considerats els viatges es caracteritzen per: instant d’accés, 
temps d’espera, temps de viatge i la xifra d’intercanvis modals. 

 Els desplaçaments menors de 1 km es consideren realitzats a peu o en bicicleta. 

 Els desplaçaments que origen i destinació estan a prop d’una estació de metro i amb aquest 
mode només requereixen un canvi de línia, s’assignen a aquest mitjà. 

 Els vehicles que queden buits i sense assignació, es situen en una estació (TaxiBot) o 
s’aparquen on estan (AutoVot). 

 Utilitza vehicles de 2, 5 i 8 places. 

 No modelitza les emissions ni l’ús d’energia. 

 Els desplaçaments compartits no poden incrementar en un 20% el temps ni la distància del 
desplaçament inicial. 

Taula 3 Principals característiques de les metodologies utilitzades 

Una primera observació respecte aquestes característiques és que l’assignació dels vehicles a 

la demanda és estàtica, és a dir, la demanda queda assignada des de l’inici del trajecte del 

vehicle compartit; prèviament, segons cada model, s’han assignat quins desplaçaments seran 

compartits, quins no i amb quins mitjans de transport es resol cada petició, havent-hi alguns 

casos, com el de New York de Santi et al. on es requereix una reserva prèvia del desplaçament. 

Això suposa que cada nova sol·licitud de la demanda ha d’esperar a la finalització d’un trajecte 

d’un dels vehicles compartits per tal que se li assigni o un vehicle que estigui lliure en aquell 

moment. El fet que les assignacions siguin estàtiques redueix de manera important el cost 

computacional per assolir la solució respecte les assignacions dinàmiques, a més  de simplificar 

els models a utilitzar.  
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Il·lustració 10 Metodologia d’assignació de viatges compartits a l’estudi de Santi et al. 

Una altre observació és com l’estudi sobre Nova York de Santi et. al utilitza directament les 

dades d’orígens i destinacions per comprovar quins viatges són compartibles, atenent a unes 

condicions que es posa el mateix model, a diferència dels demés que si bé parteixen de dades 

reals de desplaçaments, utilitzen distribucions estadístiques per la creació/distribució dels 

desplaçaments. Així, la Il·lustració 10 es mostra els procés d’assignació de les rutes per l’estudi 

citat, on partint de les necessitats de desplaçaments, es busca la millor combinació; l’estudi 

considera una taxa de compartibilitat de viatges de 2 (és a dir, només poden ser compartits 

dos viatges si l’ocupació ho permet), ja que si la taxa fos tres la xarxa de viatges compartibles 

es convertiria en una hiperxarxa, la qual només tindria solució aproximada a través 

d’algoritmes heurístics. Tot i estar limitat a 2 viatges compartibles, la metodologia dóna una 

pàtina de realisme que és possible gràcies al fet que existeixen les dades disponibles, fet que 

en altres ciutats segurament no seria tant possible per l’impossibilitat d’existència o 

disponibilitat de les dades. En veritat l’estudi de Santi et al. és l’optimització de l’actual sistema 

de taxi de la ciutat quan els demés solen considerar desplaçaments més enllà del taxi.  

La següent observació és com els estudis de l’OECD i de New Jersey consideren el transport 

públic dins el model, en el primer cas distribuint directament desplaçaments que compleixen 

unes condicions cap a modes diferents del cotxe compartit (a peu i metro) i en el segon cas 

considerant la intermodalitat com a clau per garantir un eficient ús del sistema; cal mencionar 

que l’estudi de l’OECD inclou un escenari del model on els vehicles compartits assumeixen tota 

la demanda del transport públic de masses (Metro, Ferrocarril de Rodalies, Bus Rapid transit i 

Light Rail Transit). El fet que ambdós utilitzin estacions per la recollida de la demanda facilita 

que puguin ser ubicades a prop de les estacions del transport públic si és el cas i així facilitar la 

intermodalitat.  

Una altre observació és la coincidència en l’existència d’un control central que és qui rep les 

peticions de la demanda, les avalua i assigna els vehicles a la demanda; precisament ja s’ha 

citat anteriorment com l’existència de diversos operadors de taxi, entengui’s radioemissores, 

no ajuda a optimitzar l’assignació dels vehicles a la demanda. El dubte, no tractat als diversos 
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estudis, és qui és aquesta autoritat central. En el cas de Singapur s’apunta que la creació d’un 

ens que impulsa el desplegament del vehicle autònom en pugui ser l’autoritat responsable. 

La observació següent és com tots els estudis coincideixen en utilitzar el principi de Wardrop 

sobre la utilització de cost mínim, que en aquest cas es situa el temps; dos dels estudis, New 

Jersey i OECD coincideixen en el fet que cada desplaçament que s’afegeix a un vehicle 

compartit no pot excedir en un 20 % la distància respecte el primer viatge assignat del vehicle 

(la OECD afegeix que no pot superar el 20 % del temps del primer desplaçament assignat). 

Aquests límits permeten que pels ocupants del vehicle compartit el temps de viatge sigui 

acceptable. És important tenir en compte que com més augmenten els temps d’espera, el 

potencial de compartir vehicle augmenta, pel fet que pot arribar una nova petició de la 

demanda que pugui ser compartible. 

L’observació sobre les diferents consideracions de les velocitats està molt influenciat segons 

les dades de partida. Així, hi ha el cas de Santi et al. amb New York que disposa la velocitat per 

carrers i per hores quan altres consideren les mateixes velocitats a tots els carrers, només 

diferenciant per franges horàries. Aquest fet allunyaria el model del comportament real del 

trànsit, però, atenent les validacions realitzades pels diferents estudis, es poden considerar 

simplificacions vàlides.  

La metodologia utilitzada a l’estudi de New Jersey utilitza uns paràmetres que els demés 

estudis no en fan referència com són: 

 

 

Il·lustració 11 Mètriques utilitzades per l'estudi de New Jersey 

A més, l’estudi no ofereix suficients dades per fer-ne el seguiment dels càlculs i resultats que 

ofereix, a més de no oferir xifres comparables amb els demés estudis.  

Una altre observació seria com en alguns casos no es modelitzen els efectes de la congestió, el 

que suposa no tenir en compte un dels principals dubtes que genera el vehicle autònom 

respecte els problemes del creixement de quilòmetres recorreguts. Destaca que només un 

estudi considera els estalvis mediambientals en referència a les emissions. 

Per últim, s’entén com objectiu de tots els estudis analitzar la viabilitat dels sistemes de 

compartir vehicle utilitzant vehicles autònoms, però no tots indiquen quines són aquestes 

flotes mínimes.  

2.5.2 Comparativa dels estudis – resultats 

Els resultats qualitatius de tots els estudis coincideixen, en termes generals, en: 

 El parc automobilístic pot ser reduït de manera important. 

 Els temps d’espera poden ser molt baixos. 

 L’increment dels veh-km dependrà de la quota modal del sistema de vehicles 

compartit, però pot ser important. 
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 Les necessitats d’aparcament dependran de la quota modal del sistema de vehicles 

compartit. 

 En global, es considera que poden aportar eficiència als desplaçaments individuals 

actuals i al sistema de transport en el seu conjunt. 

El resum dels resultats obtinguts s’observa a la Taula 4. 

Òbviament el que ressalta és una certa dificultat per obtenir totes les dades de la taula ja que 

en els estudis consultats no les citen i amb les dades facilitades no es poden obtenir; s’han 

recercat algunes de les dades per altres fonts, però no s’han obtingut resultats fructífers. 

No obstant, una primera observació és que les zones de més alta densitat disposen de ràtios 

de viatges per vehicle autònom més alt, fet que es podria esperar atenent que les zones 

denses solen generar més viatges, però els resultats a les zones de baixa densitat no són 

negatius. 

Fixant-se en els dos estudis de New York, els resultats mostren diferències del 10 % en el 

nombre de vehicles i en el nombre de viatges per vehicle, essent en ambdós casos més alt per 

l’estudi de Santi et al.; la possible justificació seria que el model de Burns podria no estar prou 

ajustat atenent que és aplicable a zones de diversa tipologia urbana. Amb tot, els resultats 

mostren les possibilitats positives de compartir vehicles. 

 
Área 
(km

2
) 

Número de 
viatges / dia 

Número de SAV 
Viatges 
per SAV 

% de 
trànsit 
induït 

Número de 
vehicles 

convencionals 
reemplaçats 

Fagnant et al.  
(Austin, Texas) 

256 65.551 1688 36 10,7 % 12 

Zachariach et al. 
(New Jersey) 

20.900 30.471.000 - - - - 

Burns et al. 
(Ann Arbor, 

Babcock Ranch, 
Manhattan) 

336.7 
51,8 
57 

740.000 
115.000 
410.000 

18.000 
3.500 
9.000 

41 
32,85 
45,56 

- 
6 
- 

1,5-2 

Spieser et al. 
(Singapur) 

697 - 250.000 - - 3 

Santi et al. 
(New York) 

57 418.000 8.152 51 - 1,6-2 

OECD 
(Lisboa) 

3.000 5.000.000* 34.082+21.120** - 6,4 - 44,3** 9 

Taula 4 Principals resultats dels estudis en referencia a la flota de vehicles  
(*tots els viatges del sistema, **TaxiBot+AutoVot) 

Pel que fa al número de vehicles convencionals substituïts, que seria el resultat que més 

preocuparia al sector del taxi, hi ha una certa varietat de resultat però que no tenen una 

relació lineal en quan a la densitat de la ciutat servida; la falta de demés dades no permet 

extreure conclusions sobre aquest valor. 
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Il·lustració 12 Distribució Espaial de la variació dels volums de trànsit a l’hora pic a Lisboa, amb sistema TaxiBot – 
Transport públic d’alta capacitat 

I pel que fa a l’increment de quilòmetres que indueix la posada en marxa d’aquests serveis, 

destaca com es pot arribar al 44,3 % en el cas portuguès; cal dir que el mateix estudi realitza 

l’anàlisi en el cas de períodes de transició, és a dir, que els vehicles compartits no fossin la 

majoria de la quota modal dels vehicles. Aquest anàlisi dóna com a resultat increments de fins 

al 90 % respecte l’escenari base, sense transport públic col·lectiu d’alta capacitat, el que pot 

suposar un col·lapse i problema greu per la xarxa viària, com adverteix el mateix estudi. La 

figura següent mostra els efectes d’aquesta variació dels veh-km recorreguts a Lisboa: 

Es visualitza que al centre de l’àrea es produeixen millores en quan a capacitat, però existeix 

un nombre important de carrers que doblen o quasi doblen els veh-km que s’hi recorren. 

Aquesta imatge mostra doncs la necessitat de planificar correctament aquests serveis i com el 

sistema de transport acull  aquesta tecnologia. 

L’altre important resultat que donen els estudis són costos i temps: 

 
Temps mitjà d’espera  

(segons) 
Cost del sistema per distància 

Fagnant et al.  
(Austin, Texas) 

20 - 

Zachariach et al. 
(New Jersey) 

- - 

Burns et al. 
(Ann Arbor,  

Babcock Ranch, Manhattan) 
< 60  

0,15 – 0,41$/veh-mi 
0,46 $/veh-mi 
0,5 $/veh-mi 

Spieser et al. 
(Singapur) 

 < 900 
0,96 $/veh-km (HDC) 
0,66 $/veh-km (SSDC) 
0,66 $/veh-km (SDMC) 
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1,09 $/veh-km (PSDC) 

Santi et al. 
(New York) 

- - 

OECD 
(Lisboa) 

182 – 227,4 - 

Taula 5 Resultats de temps d'espera i cost del sistema 

El  primer que s’observa són les baixes xifres del temps d’espera, la majoria per sota del 300 

segons (5 minuts), i en alguns estudis es situa a menys de 1 minut de mitjana. Aquests 

resultats mostren un important potencial d’atractivitat, ja que pocs transports públics poden 

assolir aquests temps d’espera tant baixos (el ferrocarril en alguns casos, sobretot el metro, es 

situaria lleugerament per sobre). En el cas del sistema de New York no es disposa el temps de 

mitjana sinó el màxim retard, que es situa en 5 minuts, essent igualment competitiu. Amb tot, 

els temps d’espera tant baixos dels estudis de Fagnant i Burns comparat amb els resultats de 

Spieser i la OECD indiquen que en els primers casos el fet de no considerar els efectes de la 

congestió poden sobreestimar els beneficis del model.  

Tot i això, els temps d’espera tant baixos indiquen com l’actual model de propietat de vehicles 

no és eficient en l’ús dels vehicles, confirmant la necessitat d’optimitzar els recursos i la 

idoneïtat de les xarxes de vehicles compartits per fer-ho. 

Pel que fa a les dades dels mateixos estudis, els costos que es mencionen són el 10 % dels 

costos del sistema actual de propietat del vehicle privat (cas de Burns) o el 30 % més barats 

que el del servei actual del taxi (cas de Singapur). No obstant, destaca el fet que l’anàlisi de 

Burns dóna uns costos del sistema semblants als tres escenaris; la variació de cost en el cas de 

Ann Arbor és perquè el valor de 0,15 es refereix al cas de vehicles amb una capacitat de 1 o 2 

persones elèctrics, el que seria assimilable als anteriorment anomenats “pod cars”. 

Pel que fa a aquests últims, en referència als valors de Singapur destaca com un vehicle 

autònom individual (PSDC) té un cost de sistema aproximadament un 40 % superior al cost del 

sistema de vehicle compartit (SSDC) (inclús un 10 % per sobre del cost en cas de conducció 

humana, HDC). Això permetria comentar com la temuda implosió de la mobilitat individual que 

pot suposar el cotxe autònom té un cost pel sistema important. Si se li suma els costos del 

temps (0,76 per HDC, 0,26 per SSDC, 0,51 per SDMC, 0,22 per PSDC), el PSDC (1,31) es situa 

per sota del valor de la conducció humana (1,72), el qual supera fins i tot el del taxi (1.32); 

respecte això últim, es comprova que el servei de taxi té un cost molt semblant a la propietat i 

“conducció” d’un vehicle autònom per una persona. 

Només l’estudi de Lisboa xifra l’impacte pel que fa a l’aparcament, on de les 160.000 places 

d’aparcament actualment disponibles es passaria a utilitzar només entre el 5,6 % (100 % 

TaxiBot i Transport Públic d’Alta Capacitat) o el 10,7 % (100 %AutoVot i Transport Públic d’Alta 

Capacitat), el que suposa un estalvi equivalent a 170 camps de futbol. Amb tot, en el període 

de transició, amb un 50 % de quota pels vehicles compartits, l’ús seria de vora el 75 % de les 

places, i en cas de no haver-hi transport públic d’alta capacitat el nombre de places hauria 

d’augmentar un 4 % respecte la xifra actual. 
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Pel que fa a consums, l’estudi de Flagnan destaca les importants reduccions en consum 

d’energia (-12%), emissions de COV19 (-49%), CO (-34 %) i NOx (-18 %), però en quan a 

partícules PM10 la reducció és molt minsa (-6,5%). L’altre estudi que té en compte l’energia és 

el de Lisboa, on considera que si la flota necessària fos totalment elèctrica, amb bateries de 

recàrrega ràpida de 30 minuts i autonomia de 175 km, la flota hauria d’incrementar-se en un 2 

% respecte els resultats obtinguts, un valor molt baix. 

El cost de convertir viatges individuals en compartits suposa afegir uns temps i unes distàncies 

que siguin acceptables pels usuaris. L’estudi de Lisboa fixava en un 20 % tant la distància (amb 

un màxim de 2 km afegits) i el temps (amb un màxim de 10 minuts afegits). Els resultats 

d’aquests temps i distàncies afegides són: 

 

Il·lustració 13 Distribució estadística dels temps i distàncies afegides a l'escenari de TaxiBot amb Transport Públic 
d'Alta Capacitat (1r distància, 2n temps) 

Es comprova que els temps i distàncies afegits són petits respecte els resultats inicials, el que 

suposa que el criteri sostingut és vàlid.  

Per últim, respecte la quota modal del servei, l’estudi de Lisboa situa que en el cas del 100 %  

de vehicles compartits la quota modal dels cotxes passaria del 48 % al 70%, la del transport 

públic del 15 % al 22 % i la de caminar/anar amb bicicleta del 18 % al 8 %. Si bé, com s’ha 

indicat, hi ha un augment del nombre de viatges, aquesta baixada dràstica dels mitjans no 

motoritzats indica que l’accessibilitat del vehicle compartit en pot generar un atractiu que 

n’augmenti la seva utilitat. En resum, l’espai urbà que en teoria es guanyaria pel vianant 

aquest no en faria tant d’ús. 

                                                           
19

 COV: Components Orgànics Volàtils (VOC, Volatile Organic Compounds) 
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2.6 Conclusions sobre la Conducció Autònoma i cooperativa a les 

ciutats 
Un repàs històric de l’evolució de la mobilitat ens situa en el fet que el problema que sempre 

hi ha hagut és l’espai i la distribució del mateix. L’evolució de la tecnologia motora, i 

principalment la massificació de l’ús del vehicle privat, ha afegit problemes com la 

contaminació i la congestió. Si bé les administracions estan aportant recursos per reduir la 

contaminació a través del vehicle elèctric, pel que fa als problemes d’espai i congestió passen 

per la millora de la gestió del sistema. El vehicle autònom, se li presumeix uns beneficis 

respecte aquests temes que han estat analitzats respecte la ciutat. 

Pel que fa als aspectes socials, s’ha comentat la importància del període de transició entre 

tecnologies, per tal de no perdre de vista la seguretat i no incrementar els problemes actuals 

del trànsit. Així, atenent als nous vehicles, es proposen sistemes d’identificació respecte els 

ocupants així com no desaprofitar l’oportunitat per tal que els estudiosos del trànsit disposin 

de dades reals dels desplaçaments. Altres aspectes socials han estat la possible falta d’equitat 

en l’accés al vehicle privat i els possibles problemes ètics davant de situacions crítiques, a més 

dels comentaris respecte el mercat laboral dels conductors que es veurà dramàticament 

afectat. 

Pel que fa a aspectes de mobilitat, es destaca la possible entrada de nous usuaris al sistema de 

mobilitat en vehicle privat (malalts, gent gran, infants), així com els possibles temps guanyats 

pels commuters. Un dels canvis més destacables és el llenguatge entre els diferents agents i 

actors de l’espai viari de la ciutat, de manera que es farà necessari configurar un nou 

llenguatge o programar els vehicles autònoms perquè també el disposin. El debat sobre la 

necessitat del transport públic esdevé clau per dibuixar el model de mobilitat del futur, i el 

transport públic esdevé cabdal per no quedar submergits en un mar de vehicles 

autoconduïts. L’arribada del nivell 3 d’autonomia haurà de ser amb tota seguretat, com amb 

tots els demés, però sobretot pel fet que el conductor encara estarà atent. Aquests canvis de 

la figura del conductor també afecten els instruments de modelització, que és necessari que, 

atenent a les planificacions a futur, tinguin en compte aquestes noves tecnologies. 

L’anàlisi dels diversos estudis existents sobre les xarxes de vehicles compartits mostren que és 

una aposta adequada per optimitzar les flotes de vehicles existents, oferint un servei de 

mobilitat personal molt competitiu, amb temps d’espera molt baixos, i estalviant necessitat 

d’aparcament. L’altre cara d’això és l’increment de veh-km recorreguts, i per tant, una major 

utilització de la xarxa viària, i a més una possible reducció de l’ús dels sistemes de transport no 

motoritzat. Atenent als resultats, no es poden treure conclusions definitives sobre les 

bondats que podria aportar l’ús compartit dels vehicles autònoms, i que seria necessari 

realitzar un trade-off que permetés trobar un punt d’equilibri de mínim increment de veh-

km entre la dimensió  de la flota de vehicles autònoms i la flota dels que no ho són. Serà 

necessari, doncs, que la implementació dels serveis de vehicles compartits atenguin un pla 

global d’actuació a tot el sistema de transport  per tal d’aconseguir el millor potencial de cada 

mitjà de transport i la millor eficiència del sistema. 
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3 LA CONDUCCIÓ AUTÒNOMA I COOPERATIVA A BARCELONA 
“Les vies urbanes han de ser un marc de vida. Conciliar circulació, seguretat i vida urbana 

crea problemes complexos que necessiten una recerca de solucions innovvadores” 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat,  
Eines per a una gestió municipal cap a la sostenibilitat, 1998 

  
 

La ciutat de Barcelona no ha estat exempta dels problemes que s’han generat al llarg de la 

història respecte la mobilitat, disposant, per exemple, d’un eixample urbanístic que va tenir 

molt en consideració els mitjans de transport actius en el moment del seu disseny.  

L’alta densitat urbana de la ciutat ha fet que alguns problemes de congestió, sobretot pel que 

fa a contaminació, hagin encès les llums d’alarma i la mirada s’ha posat sobre el transport com 

un dels principals fonts emissores. I també amb més marge de canvi. 

El present capítol presentarà breument les dades de mobilitat de la ciutat de Barcelona i la 

seva àrea metropolitana, així com la seva evolució recent. Seguidament es repassarà com està 

la tecnologia autònoma en el transport de la ciutat, acabant amb una possible proposta de Pla 

metodològic per acollir l’arribada del vehicle autònom. 

 

3.1 Anàlisi de la mobilitat a Barcelona 
Barcelona és una ciutat europea, ubicada al nord – est de la península ibèrica, a la vora del Mar 

Mediterrani. Les dades bàsiques de la ciutat i els seus entorns immediats són: 

 Municipis Superfície 
(km

2
) 

Habitants 
(2014) 

Densitat 
(Hab/km

2
) 

Barcelona 1 101 1.602.386 15.865 

Àrea Metropolitana de Barcelona 36 636 3.214.211 5.055 

Regió Metropolitana de Barcelona 164 3.241 4.788.422 1.477 

Taula 6 Dades de població i superfície de Barcelona i entorns immediats  (Font: Ajunt. BCN) 

 

Il·lustració 14 Desagregació per municipis i zones de la Regió, Àrea i Ciutat de Barcelona (Font: IERMB) 
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La Il·lustració 14 situa en el plànol aquestes 3 zones definides, a més d’indicar la Primera 

Corona Metropolitana que equival a la zona tarifària 1 del Sistema Integrat Tarifari de 

l’Autoritat del Transport Metropolità20.  

S’observa, respecte la taula anterior, que de manera inversa al creixement de la superfície la 

densitat decreix de forma important conforme s’amplia la zona d’estudi. Aquestes diferències 

de densitats, que no són homogènies a tota la Regió ni a l’Àrea Metropolitana, suposen 

dificultats en el moment de planificar sistemes de transport que siguin capaços de donar 

resposta a les necessitats de mobilitat i a la vegada ser viables econòmica i socialment. 

Pel que es refereix a l’índex de motorització de la ciutat de Barcelona les dades dels últims 10 

anys mostren el següent: 

 

Taula 7 Evolució de l'índex de motorització de la ciutat de Barcelona (Font: IDESCAT) 

Així, la ciutat, amb 915.511 vehicles (turismes, motos, ciclomotors, furgonetes, camions i 

altres) està 65 punts per sota del nivell de motorització total de la província de Barcelona 

(638,64) o 90,17 punts per sota del nivell de motorització total de Catalunya (663,73). Això es 

tradueix en una menor presència del vehicle privat al repartiment modal de al ciutat, 

diferenciant-se de la Regió Metropolitana: 

 

Il·lustració 15 Repartiment modal a la zona de Barcelona (IERMB, 2014) 

Es comprova com el transport no motoritzat és el majoritari en tots els casos, però que la 

ciutat de Barcelona disposa d’una quota de transport públic del 30 %, quan en el cas de la 

Regió Metropolitana és el transport privat qui té aquesta quota (les dades indicades es 
                                                           
20

 www.atm.cat 

Turismes Motocicletes
Camions i 

furgonetes
Total

2012 360,84 136,32 63,41 573,6

2011 365,59 134,97 64,39 578,3

2010 368,12 131,81 65,08 578,4

2009 369,46 128,02 66,28 577,4

2008 377,5 124,95 68,56 584,8

2007 386,16 121,04 70,97 591,8

2006 375,38 110,96 68,26 567,3

2005 390,02 105,3 69,38 577

2004 388 98,75 67,57 566,3

2003 382,88 94,85 65,32 554,6

2002 418,25 101,06 69,57 601

2001 427,17 101,65 70,64 611,2

2000 426,27 99,63 69,98 607,1

1999 430,28 97,44 70,18 608,6

1998 424,4 94,78 66,21 595,5

1997 414,74 91,3 63,99 579,8

1996 415,46 90,64 63,06 578,7

1995 388,7 84,91 58,07 540,1

1994 382,84 83,75 56,58 531,3

1993 388,65 83,91 57,53 538

1992 393,21 82,82 57,4 541,5

1991 388,75 76,83 54,64 527,7

Per 1000 habitants
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refereixen a un dia feiner). La dotació de serveis a la mobilitat que disposa la ciutat de 

Barcelona (Metro, Autobusos, Tramvia, Rodalies – Renfe i FGC -) la situen en un alt nivell 

d’oferta i també d’accessibilitat, a diferència de la resta de la regió que solen disposar de pocs 

serveis de transport públic amb poca freqüència de pas. 

Centrant-se més en la ciutat de Barcelona, el repartiment entre desplaçaments interns i 

externs és el següent:  

 

Il·lustració 16 Desplaçaments interns i externs de la ciutat de Barcelona (IERMB, 2014) 

El gràfic mostra com pels desplaçaments interns la majoria es realitzen sense mitjans 

motoritzats, i sols un 15,0 % en transport privat, quan als desplaçaments externs (de connexió 

amb altres municipis de la Regió) el transport públic obté poc més de la majoria de la quota 

modal i el transport privat el 44 %, aquest últim amb un total de més de 800.000 

desplaçaments diaris. Això indica un alt volum de vehicles privats que diàriament entren a la 

ciutat i que generen importants problemes de congestió com bé indiquen diversos estudis 

(INRIX, 2015), amb 17,6 hores perdudes pels conductors en congestions. Les dades de 

l’Ajuntament de Barcelona (AjBCN, 2015) indiquen que les IMD diàries a la ciutat s’han anat 

reduint els últims anys, en consonància amb altres indicadors de la mobilitat, a causa de la crisi 

econòmica, com mostra el gràfic següent: 

 

Il·lustració 17  Evolució de la intensitat de trànsit als accessos i vies bàsiques, velocitat mitjana vies de ciutat i 
contaminants PM10 i NO2 (Font: Ajunt. BCN) 

El gràfic anterior mostra també com paral·lelament a la reducció de les IMD s’han anat reduïnt 
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les emissions dels contaminants PM10 i NO2, així com també la velocitat mitjana de la ciutat ha 

estat baixant els últims anys situant-se en 20,6 km/h.  

Pel que fa a la seguretat, el 2014 la ciutat va tenir 8.764 accidents amb 11.401 víctimes, entre 

les quals 31 morts (hi ha una tendència creixent de víctimes, sobretot de les lleus).  El que 

resulta d’interès són els motius o causes dels mateixos: 

 

Taula 8 Evolució de les xifres d'accidents a Barcelona segons  la causa (Font: Ajunt. BCN) 

Atenent a les causes que es citen, que són quasi el 70 % del total, es poden considerar que han 

estat produïdes per errors humans susceptibles de ser solucionats amb els vehicles autònoms. 

Finalment, aquesta important quantitat de vehicles requereix el servei de places 

d’aparcament, que en el conjunt de la ciutat es situa en les següents xifres: 

 Places 

En calçada per cotxe (Zona Blava, Àrea Verda, Sense regular, reservades) 130.430 

En calçada per motocicletes 64.468 

En calçada, càrrega i descàrrega 10.631 

Fora de calçada 662.655 

TOTAL 868.184 

Taula 9 Places d’aparcament a la ciutat de Barcelona (Font: Ajunt. BCN) 

Per respondre al repte que suposa la gestió de tot el sistema de mobilitat de la ciutat, 

l’ajuntament va decidir en el seu moment impulsar plans de mobilitat urbana, essent 

actualment vigent el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018, que té els 

següents objectius estratègics: 

 

Il·lustració 18 Objectius estratègics del PMU (Font: Ajunt. BCN) 

Que es tradueixen en els següents objectius quantificats per l’any 2018: 

CAUSES DELS ACCIDENTS 2011 2012 2013 2014

Canvi de carril sense precaució 636 673 664 717

Desobeir altres senyals 536 591 573 595

Desobeir semàfors 760 837 875 797

Gir carril indegut o sense precaució 881 915 1.002 1.027

Manca d’atenció en la conducció 1.310 1.421 1.540 1.415

No respectar distància 940 1.049 1.004 1.128

No respectar pas de vianants 345 354 357 327
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 Objectius per l’any horitzó del Pla (2018) 

Mobilitat 
Segura 

-20 % de ferits greus en accidents respecte 2012 
-30 % de morts en accidents respecte 2012 

Mobilitat 
Sostenible 

Compliment dels paràmetres de la Unió Europea a totes 
les estacions de mesura 

Mobilitat 
Equitativa 

99% de la població tingui una parada de bus a menys de 
250 metres i un interval de pas de 6 min 

Mobilitat 
Eficient 

Micro-plataformes logístiques i noves tecnologies 
Ús eficient de l’espai públic i millores mediambientals 

Taula 10 Concreció dels objectius del PMU per l’any 2018 (Font: Ajunt. BCN) 

Per aconseguir-ho les línies d’acció plantejades són: 

1. Organització del patró urbà de la ciutat en Superblocks i altres mesures de pacificació. 

2. Implementació de la nova xarxa ortogonal de bus. 

3. Desenvolupament complet de la xarxa de bicicleta. 

4. Manteniment de l’actual nivell de servei del trànsit. 

5. Assolir els paràmetres ambientals de qualitat de l’aire. 

6. Promoció i discriminació positiva de mesures d’alta ocupació dels vehicles. 

7. Revisió de la regulació de l’aparcament en calçada i fora d’ella. 

8. Millorar l’eficiència de la càrrega i descàrrega. 

De les línies d’acció anteriors ressaltar com es dóna major pes als modes no motoritzats i al 

transport públic, i en canvi pel transport privat queda limitat a no créixer; en veritat, per poder 

assolir els nivells d’emissions adequats (a falta del vehicle elèctric) i el correcte 

desenvolupament dels SuperBlocks, hauria de reduir-se el nombre de vehicles per tal de 

complir amb el manteniment del mateix nivell de servei del trànsit. Per això, l’escenari de mix 

modal que pretén assolir el pla és: 

 

Il·lustració 19 Distribució modal a l'any objectiu del PMU (Font: Ajunt. BCN) 

Com es preveia, atenent les línies d’acció, es pretén que el vehicle privat redueixi el seu ús en 

un 21 % respecte l’any base (2011), a diferència dels demés modes que creixen, especialment 

la bicicleta. El Pla disposa de 66 actuacions a desenvolupar per assolir aquest repartiment 

modal, de les quals destaca, per la seva magnitud d’incidència a la ciutat els SuperBlocks. 

Aprofitant la morfologia de la trama urbanística, bàsicament l’Eixample, s’han dissenyat nuclis 

agregats de illes de cases per tal que esdevinguin unitats amb entitat pròpia, és a dir, 
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assimilables a un barri o una única illa de cases. Els carrers interns d’aquests SuperBlocks es 

transformarien per tenir prioritat pels vianants i pels ciclistes, amb accés pels serveis urbans i 

emergències. L’accés a la zona estaria limitat per controls d’entrada i sortida, de manera que el 

trànsit de pas es trasllada a les fronteres entre SuperBlocks (el que suposa incrementar el 

trànsit d’aquests carrers frontera), i el transport públic en autobús, que assoliria la categoria 

d’alta capacitat amb la nova xarxa de bus, també circularia per aquests carrers frontera donant 

cobertura completa. Pel que fa a la distribució de mercaderies les actuals propostes de 

SuperBlocks a Les Corts, Eixample, Poblenou i Sants-Hostafrancs (proves pilot) mostren la 

voluntat que cadascuna d’aquestes zones disposi d’una micro-plataforma de distribució 

urbana que garanteixi el servei de la logística urbana; es tractaria que la distribució urbana dins 

els SuperBlocks es realitzés amb mitjans alternatius com la bicicleta (existeixen idees en 

l’àmbit de la recerca per tal que aquest repartiment es pogués realitzar amb robots 

autònoms). La imatge següent mostra gràficament el descrit anteriorment: 

 

Il·lustració 20 Model actual d'usos i Model SuperBlocks (Font: Ajunt. BCN) 

El mateix PMU disposa dels resultats d’una simulació sobre el comportament del trànsit en el 

cas d’implantació dels SuperBlocks, citant la necessària reducció del 13 % la mobilitat en 

vehicle privat per mantenir el nivell de servei (o de congestió) actual; això suposa situar 177 

trams de carrers amb un índex de saturació superior al 95 %, 26 més que l’actualitat (una 

reducció de la mobilitat del vehicle privat en un 15 % situaria el problema en 150 trams), però 

sense reducció de mobilitat el problema arribaria a 395 trams. Per tant, la reducció de la 

mobilitat en vehicle privat esdevé necessària si no es volen assolir aquests nivells de congestió. 

Per això, apart dels SuperBlocks, altres mesures amb incidència al vehicle privat són: 

 Millorar la gestió del trànsit amb canvis en la senyalització i aspectes de 

direccionalment dels carrers. 

 Fomentar l’increment de l’ocupació dels vehicles a través del sharing, carrils d’alta 

ocupació per aquests vehicles i millores de  l’informació en temps real per assolir-ho. 

 El canvi de la font d’energia dels vehicles. 
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 Així com revisions de l’estat actual de la política d’aparcaments, tant en calçada com 

fora d’ella, i estudiar la possible revisió de les normes urbanístiques, adaptant el rati 

d’estacionament d’edificis a la realitat del territori. 

 Pel que fa a les motos, revisar els actuals estacionaments i les zones ZAM (Zones 

d’Avançament de Motos). 

 En la secció  del transport públic es comenta la T-Mobilitat com a instrument per un 

servei global de la mobilitat, que inclogui tots els serveis de mobilitat de la ciutat. 

3.2 Estat actual de la tecnologia autònoma i cooperativa  
La tecnologia autònoma en el transport no és nova a la ciutat de Barcelona, però quan ha 

tingut una major repercussió mediàtica com a novetat va ser amb l’arribada de la L9 del 

metro, la qual, per primer cop a la xarxa de ferrocarril metropolità, és totalment automàtica; 

la resta de línies de la xarxa de metro de Barcelona en realitat també ho són, per què el control 

de la velocitat es realitza des del centre de control, i la persona que està a la cabina només 

s’encarrega d’obrir i tancar portes. 

Atenent a què la falta de conductor seria un canvi important, des de l’Ajuntament es va 

utilitzar l’enquesta òmnibus de març de 2008, portada a terme per l’empresa GESOP, per 

incloure preguntes sobre aquest aspecte. Les preguntes i els resultats van ser: 

 

 

 

Taula 11 Resultats enquesta sobre conducció automàtica del metro Omnibús 2008 (Font: Ajunt. BCN) 

De les 1000 persones que formaven la mostra, unes 360 persones es mostraven contràries al 

metro automàtic, essent la primera raó d’aquest posicionament “considerar-lo insegur” amb 

quasi el 42 %  i la tercera i quarta, empatades al 13 %, citen la “Necessitat d’haver-hi un 

responsable” i “Problemes tecnològics”, respectivament (la resposta 2 es considera fruït del 

context econòmic). És a dir, el conjunt de les respostes donaven un sí escèptic a l’arribada del 

% C o lumna M arç 08

Sí 68,0

No 31,0

NS-NC 1,0

1.Sabia o havia sentit a parlar que la futura línia 9 del metro de Barcelona disposarà 

de conducció automàtica?

% C o lumna M arç 08

Està a favor 39,9

Indiferent 16,1

Està en contra 36,0

NS-NC 8,0

2.Està a favor o en contra que la futura línia 9 del metro disposi de conducció 

automàtica?

% C o lumna M arç 08

El considera insegur 41,9

Treu llocs de treball 28,3

Necessitat d'haver-hi un responsable 13,1

Possibles problemes tecnològics 13,1

No li agrada 1,7

Altres 0,6

NS 1,4

2bis.I per quins motius hi està en contra? 

(BASE: Estan en contra de que la futura Línia 9 del Metro disposi de conducció 

automàtica) (Espontània)
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metro automàtic, d’una manera semblant als resultats de les enquestes sobre conducció 

autònoma del primer capítol. 

L’operador de metro a la ciutat de Barcelona, TMB, va realitzar diverses campanyes 

informatives abans de la posada en marxa del primer tram de la L9 el 13 desembre de 2009 

(TMB(c), 2009), on destacava la seguretat com un dels valors més importants del servei de 

metro automàtic (TMB(b), 2010), concretament situa els “Trens automàtics com la màxima 

expressió de la seguretat”. A més, destacava com s’incrementava la capacitat de la xarxa i com 

el centre de control del metro assumeix encara un paper més rellevant en quan a la gestió de 

la xarxa (amb l’idea de crear la imatge de fiabilitat del sistema i supervisió del mateix) (TMB(d), 

2008). En certa manera, es comprova que incidia en aquells aspectes detectats com els més 

preocupants a l’enquesta anterior. 

Un cop es va posar en marxa el primer tram de la L9 de metro a finals de 2009 (en una zona 

que anteriorment no tenia accés al metro), les primeres experiències dels usuaris també van 

ser recollides en una enquesta als usuaris (TMB(e), 2010) on la conducció automàtica ocupava 

la tercera posició entre les novetats més destacades amb una nota de 8 (les dues altres 

innovacions eren les portes automàtiques de tancament d’andana amb un 9,1, i els ascensors 

d’alta capacitat amb un 8,5), amb una sensació de seguretat valorada amb una nota de 8,4. 

Tots els grups d’edat valoraven globalment la nova línia automàtica de metro amb notes per 

sobre de 8,4, però destaca l’opinió encara més favorable de les persones d’entre 60 i 75 anys, 

que no dubten a atorgar-li un 9,1 de mitjana. Tot i algunes incidències tècniques inicials, la 

demanda ha anat creixent i ha contribuït al creixement de la valoració del servei de metro dins 

del sistema de transport. 

El segon aspecte destacat de la relació de Barcelona amb la conducció autònoma és el BBCAD 

o Barcelona Board Connected Automated Driven (Taula de Barcelona sobre la conducció 

autònoma i cooperativa), creada el 2014, citada al primer capítol a l’apartat d’Aspectes Legals. 

La taula està formada per una quàdruple hèlix: 

 Eix governamental, representat per l’Ajuntament de Barcelona, responsable del marc 

regulador i facilitador de les condicions de contorn per al desplegament de solucions. 

 Eix acadèmic, representat per la Universitat Politècnica de Catalunya, encarregat de 

tenir una massa crítica de persones, entrenades i formades per a la creació, la difusió i 

l'intercanvi de coneixements. 

 Eix de la societat civil, representat pel RACC, encarregat de les accions col·lectives de 

desenvolupament territorial sobre els canvis en el conductor fruït de les innovacions. 

 Eix de la indústria, representat per Abertis-Cellnex, Urbis i Applus-Idiada, encarregat de 

la transferència de coneixements i la innovació de productes. Definició de models de 

negoci. La transformació de les idees en productes. 

Amb aquests 4 eixos es pretén abastar els ítems que s’han de tenir en compte pel 

desenvolupament de la tecnologia autònoma a la ciutat. Concretament, la missió de la mateixa 

és: 

 Crear un ecosistema per desenvolupar iniciatives d'autoconducció urbana, tenint en 

compte tots els agents implicats. 
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 Ser una de les millors ciutats europees en l’autoconducció urbana. 

 Crear la infraestructura per desenvolupar, validar i testejar experiències 

d’autoconducció. 

 Donar suport a les empreses mundials utilitzant Barcelona com a laboratori urbà. 

 Atraure inversions i crear noves oportunitats de negoci. 

Per portar a terme aquests objectius les activitats previstes de la taula són: 

 Impulsar una plataforma europea pel desplegament de les iniciatives ITS i de 

conducció autònoma i cooperativa. 

 Participar i coordinar grups de treball sobre les condicions de contorn de la conducció 

cooperativa i autònoma (marc regulador, la infraestructura, la tecnologia). 

 Fer propostes i establir projectes de R + D (living labs, sales d'exposicions, serveis 

avançats de mobilitat ...) i integrar les iniciatives sobre la infraestructura. 

 Difondre les nostres activitats i experiència en esdeveniments nacionals i 

internacionals tals com conferències, workshop, grans fires, entre d’altres. 

Tal com s’ha comentat al primer capítol, diversos estats estan promovent iniciatives respecte 

la conducció autònoma, no només pel que es refereix al suport a la recerca, sinó el que el 

BBCAD anomena “condicions de contorn”, és a dir, marcs legals, acceptació social, i aspectes 

d’aquesta índole. La novetat de la iniciativa està en què es coneixen només 2 casos on existeixi 

una taula o organisme de similar idea: 

 A California, als USA, es crea una comitè de direcció arrel de la llei que autoritza els 

vehicles autònoms (Leginfo, 2012) format per agències públiques relacionades amb la 

seguretat i gestió del trànsit / assegurances  / aspectes tècnics dels vehicles a nivell 

estatal i l’administració federal de seguretat a les carreteres. 

 Als Països Baixos el govern ha creat el Dutch Automated Vehicle Initiative21, un 

partenariat público – privat format per un core group (amb la universitat de Delft, el 

centre de recerca TNO, la xarxa sobre conducció autònoma Connekt, i l’empresa RDW 

que certifica vehicles) i una carta de socis ampliable (on hi són la Universitat de Leeds, 

la de Groningen i TRL com a recerca, així com empreses implicades d’alguna manera 

en la conducció autònoma com IMTECH, Toyota, Vislab, Trinité, SKF entre d’altres). 

El govern del Regne Unit inclou en el seu full de ruta cap a la conducció autònoma la creació 

d’alguna taula o punt de trobada entre agents de similar intenció que els indicats. Així, la 

iniciativa de Barcelona es pot considerar avançada en el context global de l’estat de la 

conducció autònoma. 

Pel que fa a activitats realitzades fins a l’actualitat es destaquen les següents: 

 Treball conjunt amb la Direcció General de Trànsit (DGT) per la creació d’un marc legal 

sobre la conducció autònoma, començant per la instrucció sobre proves per testejar el 

vehicle autònom a les carreteres. 

 Difusió de la taula en events internacionals i dins de projectes de recerca sobre 

conducció cooperativa i autònoma com Compass4D o CityMobil2. 

                                                           
21

 http://davi.connekt.nl/ 
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 Participació en xarxes de difusió de coneixement com VRA (Vehicle Road Automation). 

 Elaboració de propostes europees de conducció cooperativa i autònoma (REInA, 

COSMOS, URBAT, Smeagal). 

I la tercera experiència de Barcelona amb la conducció autònoma i cooperativa és la recerca 

que realitzen les diverses universitats i centres adscrits, de la qual es destacarien dos 

projectes: 

 El projecte de cotxe autònom del CVC-UAB22, donat a conèixer a la primavera del 2015 

( (CVC, 2015) i (UAB, 2015)), un vehicle elèctric equipat amb tecnologia autònoma i 

detector de vianants (ressalten els mateixos investigadors). 

 El projecte eVADER23, sobre alarmes d’emergències per vehicles elèctrics (que al no 

generar combustió generen menys soroll i són un problema per les persones amb 

discapacitats visuals), que a finals de 2014 realitzava una prova a la ciutat (BTV, 2014). 

Es destaquen aquests dos projectes per la incidència d’ambdós en la millora d’aspectes que es 

refereixen amb la seva relació amb l’entorn del vehicle en zona urbana, que principalment és 

amb el vianant. No és una mostra representativa, però, en línia de les campanyes de TMB 

sobre el metro automàtic i de les respostes a l’enquesta del 2008 com de les enquestes citades 

al capítol 1, els dos projectes abasten el que més preocupa, la seguretat. 

 

3.3 Proposta de Pla Metodològic de la Conducció Autònoma i 

Cooperativa a Barcelona 

3.3.1 Justificació 

Els avenços tecnològics en referència a la conducció autònoma i cooperativa estan molt 

propers a ser una realitat als carrers de les ciutats, entre elles la ciutat de Barcelona. S’ha 

comprovat que l’entrada d’aquesta tecnologia pot suposar una revolució per tot el sistema de 

transport i mobilitat de la ciutat, i els estudis analitzats mostren efectes positius i altres de 

nocius per la ciutat si aquesta no està preparada per rebre aquests impactes.  

Els problemes en matèria de seguretat, sostenibilitat, equitat i eficiència que marca el Pla de 

Mobilitat Urbana es podrien veure agreujats si no es planifica i preveu com arribarà la 

conducció autònoma i cooperativa; algunes de les mesures incloses al Pla de Mobilitat 

incrementen la congestió de la xarxa en global compensat per mesures que busquen reduir l’ús 

del vehicle privat, però xoca amb l’increment d’ús de la xarxa viària que provoca el vehicle 

autònom. Cal dir que encara que el PMU tingui un horitzó fins el 2018, l’ordenació en 

SuperBlocks, si té èxit, es realitza la hipòtesi que es mantindria; tot i que si no fos així, la xarxa 

viària municipal  es veuria igualment afectat per un increment d’ús. L’estudi de Lisboa sobre 

xarxes de vehicles compartits, pot servir com exemple dels efectes en una ciutat europea 

(encara que la densitat d’habitants és un terç de la barcelonina). 

La limitada capacitat de creixement de la xarxa viària però sobretot la voluntat de disposar 

d’una ciutat habitable i el fet que el vehicle autònom i cooperatiu arribarà, genera la necessitat 

                                                           
22

 Computer Vision Centre -  Universitat Autònoma de Barcelona 
23

 Electric Vehicle Alert for Detection and Emergency Response - http://evader-project.eu/ 
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que la ciutat dibuixi el seu propi full de ruta respecte la conducció autònoma, que estableixi les 

línies bàsiques de com planificar aquesta arribada. Atès els calendaris previstos de 

desenvolupament de la tecnologia, no es pot fer una previsió tant a llarg termini, però sí 

marcar possibles línies de treball actualitzables periòdicament. 

3.3.2 Objectiu 

El principal objectiu és dissenyar el pla de treball municipal per tal d’abordar l’arribada dels 

vehicles autònoms i cooperatius al trànsit de la ciutat de Barcelona amb els menors impactes 

possibles i garantir l’habitabilitat i confortabilitat ciutadana. 

Això és tradueix en els següents grans objectius: 

 CONÈIXER els avenços de la tecnologia autònoma. 

 PROCESSAR els coneixements, sobretot aquells efectes que incideixen en la relació 

dels vehicles amb els demés modes de transport de la ciutat. 

 IDENTIFICAR quines necessitats té la ciutat respecte aquests efectes. 

 ACTUAR en el desenvolupament d’aquests avenços, participant-hi per situar-hi el 

criteri municipal el més aviat possible, reduint possibles costos d’adaptació ad hoc. 

Tot això tenint present que la ciutat disposa d’un Pla de Mobilitat que marca unes directrius 

sobre l’orientació del sistema de mobilitat que s’han de tenir en compte. Però degut a les 

àmplies implicacions d’aquest Pla Metodològic per a la Conducció Autònoma i Cooperativa a 

Barcelona (PMCACB), no es considera només l’àmbit de mobilitat sinó també el tecnològic. És 

a dir, des de la tecnologia incidir en els impactes en la mobilitat. 

Per tal de portar-ho a terme, caldrà tenir en compte: 

 El DIÀLEG entre els agents implicats. És imprescindible disposar d’un fòrum o punt de 

trobada per tal que els diversos agents implicats expressin les seves opinions. 

 La continua INNOVACIÓ en el sector de la tecnologia autònoma i cooperativa. 

 Els POSICIONAMENTS d’altres ciutats, a nivell europeu i global, respecte a aquesta 

tecnologia. 

 L’ACCEPTACIÓ social i la seva evolució. 

Aquests quatre aspectes són claus per garantir-se l’èxit de l’estratègia que es decideixi marcar 

des del municipi i no trobar-se sol, desfasat, desubicat i/o rebutjat. 

Així, un primer DAFO que el PMCACB hauria de completar i ampliar seria el següent: 

 

DEBILITATS AMENACES 

 Els recursos disponibles per poder analitzar els 
impactes i les respostes a la conducció autònoma. 

 L’escàs coneixement del públic en general de la 
tecnologia autònoma.  

 Arribada primerenca del Vehicle Autònom a la 
circulació. 

 Atenció als estàndards de la indústria. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 La visió global del BBCAD entre l’administració, 
universitat, indústria i societat és un model de 
referència internacional. 

 Receptivitat a la innovació. 

 Incidir en el marc legal estatal de la conducció 
autònoma en referència a les condicions de les 
ciutats. 

 Ser referents en estendre les millores de l’eficiència 
al transport públic i al sistema de mobilitat en 
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general. 

Taula 12 Anàlisi DAFO del PMCACB 

Citar que l’ajuntament no té competències pel que es refereix a aspectes tecnològics del 

vehicle ni normatius de circulació, pertanyen a estaments legislatius superiors, essent també 

un dels motius del PMCACB incidir en aquells canvis normatius d’interès per la ciutat. 

3.3.3 Les àrees de treball 

Les àrees principals de treball serien les següents: 

 El SERVEI a la ciutat: 

o Aquesta àrea tractaria els serveis que pot oferir el vehicle autònom al sistema 

de transport de la ciutat. 

o Algunes línies d’actuació a treballar serien: 

 L’arribada del vehicle autònom en un escenari tendencial sense 

actuació municipal. Equitat del sistema de transport. 

 Els sistemes de vehicle compartit. Governança dels mateixos. 

 Canvis legislatius necessaris respecte les normatives de sectors 

estretament afectats (conductors de taxi i autobús). 

 El VEHICLE a la ciutat: 

o Aquesta àrea tractaria les necessitats i/o requeriments que es consideren 

necessaris per tal que un vehicle autònom i cooperatiu circuli per la ciutat de 

manera segura i eficient. 

o Algunes línies d’actuació a treballar serien: 

 La interacció amb el vianant. Detecció i comunicació bidireccional. 

 La interacció amb el ciclista. Detecció i comunicació bidireccional. 

 La interacció amb els motoristes. 

 La INFRAESTRUCTURA de la ciutat: 

o Aquesta àrea donaria resposta als requeriments del vehicle i dels serveis que 

se n’esperen, i com la ciutat ha d’adaptar-s’hi. 

o Algunes línies d’actuació a treballar serien: 

 La informació que la ciutat i el vehicle han de compartir. El núvol de 

ciutat. 

 La infraestructura tecnològica que ha de suportar i donar cabuda i 

seguretat a l’informació. 

 El disseny del viari urbà. 

Aquestes àrees de treball responen als tres vectors que haurien de definir el futur del vehicle 

autònom i cooperatiu a la ciutat, i s’han citat en un ordre lògic de seqüència:  

 Saber quins serveis poden oferir els vehicles autònoms. 

 Incidir per tal que els vehicles autònoms puguin realitzar els serveis amb plena 

fiabilitat i seguretat. 

 Adaptar les infraestructures de mobilitat i tecnològiques a les necessitats dels dos 

punts anteriors. 

El fet que el primer punt siguin els serveis hauria de marcar l’interès públic, entès com interès 

col·lectiu, respecte els demés aspectes considerats. Atenent l’experiència de les ciutats de 
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deixar l’urbanisme en mans del vehicle privat ha suposat una important sèrie de problemes 

que han anat més enllà de la mer gestió del trànsit, en aquesta ocasió han de ser les ciutats les 

que marquin el pas de la tecnologia.  

3.3.4 Metodologia 

Per tal de portar a terme el PMCACB es partirà de l’existència de la taula BBCAD, com a ens de 

diàleg entre els agents, però serà necessari que aquesta ampliï el nombre de membres per tal 

d’esdevenir autènticament representativa dels agents implicats. 

Així, es proposa la següent relació de membres: 

 Eix governamental: 

o Membre inicial: Ajuntament de Barcelona. 

o Proposta de nous membres: 

 Responsables de trànsit d’àmbits superiors: Direcció General de 

Trànsit i Servei Català de Trànsit. 

 Responsables de tecnologia e indústria d’àmbit superior: Direccions 

generals d’indústria d’àmbit estatal i català. 

 Responsables de mobilitat d’abast territorial superior: Autoritat del 

Transport Metropolità, Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 Eix acadèmic: 

o Membre inicial: Universitat Politècnica de Catalunya. 

o Proposta de nous membres: 

 Centres de recerca en l’àmbit de la visió artificial: Computer Vision 

Center de la UAB. 

 Centres de recerca en l’àmbit de mobilitat: CENIT i INLAB de la UPC. 

 Centres de recerca en l’àmbit de la  psicologia: Secció de Psicologia del 

Trànsit i de la Seguretat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.  

 Eix de la societat civil: 

o Membre inicial: RACC. 

o Proposta de nous membres: 

 Entitats cíviques referents al transport públic: Promoció del Transport 

Públic. 

 Entitats relacionades amb els discapacitats: ONCE. 

  Eix de la indústria:  

o Membres inicials: Abertis-Cellnex, Urbis i Applus-Idiada 

o Proposta de nous membres: 

 Empreses automobilístiques: SEAT-Volkswagen, Ford, Volvo, Scania, 

entre d’altres. 

 Empreses del sector de les telecomunicacions: Telefònica i Google.  

Aquesta proposta d’ampliació no es pretén que sigui immediata ni que tots els agents entrin a 

formar part amb la mateixa categoria; es tractaria que cada àmbit de treball tingués la seva 

pròpia Taula, que treballés coordinadament amb les demés. Per això, i fent ús de les noves 

tecnologies que ho possibiliten, l’informació serà compartida per tots  els agents, per tal de no 

perdre l’ordre seqüencial de les àrees de treball citades. 
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Per tal de seguir de prop la innovació i els diversos posicionaments, serà indispensable la 

participació de la ciutat als events més interessants que tractin aquells temes d’interès sobre la 

conducció autònoma, així com les xarxes de compartir coneixement, tant per saber com per 

exposar els avenços o decisions que es prenguin des de les diverses taules. Això suposa també 

participar i impulsar projectes de recerca en aquells àmbits on la taula reconegui que hi ha un 

buit i que tingui interès municipal trobar-hi una solució. Amb tot, de manera anàloga a altres 

ciutats, seria molt apropiat acollir o crear un espai per tal que les empreses o la mateixa 

administració pogués testejar la tecnologia, un living lab urbà de la conducció autònoma; això, 

tal com comenta la mateixa BBCAD actual, podria suposar noves oportunitats de negoci i 

creació de riquesa a la ciutat, però permetria complir amb més facilitat l’objectiu de seguiment 

dels avenços tecnològics de la conducció autònoma.  

Pel que fa a l’acceptació social, aquí s’intueixen dos possibles problemes: 

 L’acceptació de la tecnologia autònoma en si. 

 La poca consciència, coneixement o receptibilitat respecte el compartir cotxe. 

En el primer cas, l’acceptació de la tecnologia en si, seran necessàries accions per tal de donar 

a conèixer els avenços a la societat en general. Això suposa portar a terme demostracions en 

ambients de trànsit obert (showcases), on la tecnologia interaccioni amb els actors de la 

mobilitat urbana i aquests en puguin palpar la seva forma i estat. Aquestes demostracions 

poden servir també per recollir inputs sobre aspectes a millorar, que poden ser traslladats 

posteriorment a la taula corresponent. Sense l’acceptació social, que en algun moment es 

traduiria en la compra d’un vehicle o en l’ús compartit, hi pot haver dificultats en el futur; aquí, 

mencionar que els aspectes d’equitat i ètica han d’estar treballats per tal que tampoc es 

generin factors discriminació econòmica (o social) o d’oposició respecte la tecnologia 

autònoma, si s’escau. 

En el segon cas, un breu repàs de la situació del vehicle compartit a Barcelona situarà el punt 

de partida. El 2004 es va aprovar per part de les administracions local i catalana la creació 

d’una empresa de Car-sharing, amb aquest nom, per possibilitar el cotxe compartit. Llavors, un 

13 % dels conductors estava disposat a seu usuari d’aquest servei tot i que un 43 % (300.000 

persones) els feia potencials usuaris segons el patró de mobilitat. Segons dades de l’empresa, a 

finals de 2009 hi havia 3.220 usuaris. És evident que encara s’està lluny de xifres que siguin 

significatives pel repartiment modal de la ciutat. Algunes possibles causes d’aquest poc interès 

podria ser el desconeixement del servei, la inaccessibilitat al mateix per alguns usuaris o el fet 

que la propietat del vehicle sigui un valor molt interioritzat encara entre la societat. Si es 

pretén impulsar xarxes de vehicles compartits (ja sigui per tot el parc automobilístic com 

parcialment) serà necessari que el treball de conscienciació s’iniciï el més aviat possible; el 

PMU actual ja incorpora aquesta idea, però es fa necessària una potenciació més contundent 

respecte aquesta alternativa. Sobretot, buscar com fer-ho possible, accessible i fiable pels 

viatges de connexió amb la ciutat (els externs). Per fer possible això últim serà necessari incidir 

en les planificacions de mobilitat i d’infraestructures d’àmbit supramunicipal (Pla Director de 

Mobilitat Metropolitana, Pla Director d’Infraestructures de l’Àrea de Barcelona, entre d’altres). 
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3.3.5 Calendari, Evaluació i Pressupost 

El calendari del PMCACB va lligat al calendari de desenvolupament de la conducció autònoma i 

cooperativa, però pel que fa al seu desplegament es proposa el següent calendari aproximat 

de manera seqüencial (entre parèntesi el temps de l’acció): 

1. Debat del pla al si del BBCAD i redacció de la versió definitiva (3 mesos). 

2. Entrada de nous membres del BBCAD i formació de les àrees de treball (6 mesos).  

3. Primer showcase (3 mesos). 

4. Extreure conclusions de les primeres línies de d’actuació comentades (18 mesos). 

5. Revisió de les línies d’actuació per àrea de  treball i incorporació de noves (cada 12 mesos, 

des de l’inici). 

L’assistència a events es considera en execució permanent, i pel que fa a la promoció del car-

sharing, atenent que ja està com a mesura al PMU, s’aprofitaria aquest fet i per tant també es 

considera en execució. 

L’avaluació dels resultats del PMCACB serà de caire més qualitatiu que quantitatiu, però els 

ítems a valorar principalment, fins els primers 30 mesos del PMCACB seran: 

 % Finalització dels treballs de les línies d’actuació enunciades. 

 Número de showcases organitzats. 

 Desenvolupament del projecte de living lab de la conducció autònoma. 

Per últim, pel que fa a pressupost s’assumeix que el treballs dels agents a les taules no seria 

remunerat, però sí que tindrien un cost les següents accions: 

 Showcases: Poden ser finançats a través de patrocinis privats dels mateixos membres 

del BBCAD com altres. 

 Assistència a events: alguns projectes de recerca ja inclouen partides econòmiques per 

aquests temes.  

 Elaboració dels estudis: anualment s’hauria de disposar de partides econòmiques per 

poder elaborar els estudis. El ritme d’estudis i treballs, i per tant la necessitat, són 

flexibles i adaptables a les circumstàncies econòmiques del  moment. 

 Living Lab urbà de conducció autònoma: Sense cost definit, pendent de projecte 

constructiu. Aquest seria susceptible de rebre subvencions d’administracions superiors 

per finançar-lo. 

Atenent la càrrega laboral que suposa la coordinació, sí que es proposa que hi hagi una oficina 

municipal amb una persona a jornada completa que es dediqui a la dinamització del Pla. El cost 

d’aquesta persona podria ser 30.000 € bruts anuals. 

3.4 Conclusions de la Conducció Autònoma i Cooperativa a la ciutat de 

Barcelona 
El breu repàs de les dades de mobilitat de la ciutat de Barcelona ha permès entendre com 

aquesta té problemes similars als que altres ciutats del món, com són elevats nivells de 

congestió, alguns problemes de seguretat vial (com a consideració personal, per només que hi 

hagi una víctima de trànsit ja ha de ser una preocupació) i problemes de contaminació. Això 

amb una ciutat on tot i que l’anar a peu sigui majoritari com a mode de transport és el vehicle 
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privat el majoritari en l´ús de l’espai públic (1 metre quadrat pels vianants per 3 metres 

quadrats pel vehicle privat), i on la majoria d’accidents es donen causats per errors humans 

susceptibles de ser resolts amb el vehicle autònom. 

Per resoldre aquests problemes la ciutat s’ha dotat d’un Pla de Mobilitat Urbana, pel període 

2013-2018, que pretén un canvi en la tendència d’ús del vehicle privat (reducció del 21 % del 

seu ús), fent atractius els demés modes de transport per traslladar-hi usuaris i fent més 

eficient aquest mitjà de transport. Aquí destaca la proposta dels SuperBlocks, una organització 

de la trama urbana que pretén ajudar a aquests objectius però que a la vegada pot situar la 

xarxa a pitjors nivells de congestió i per això esdevé encara més necessària la reducció d’ús del 

vehicle privat i/o la seva major eficiència. 

La tecnologia autònoma a Barcelona no és nova a la ciutat, essent el metro automàtic de la L9 

la prova de l’acceptació social. També, la ciutat ja disposa d’una taula de diàleg entre agents 

diversos (govern, universitat, sector privat, societat), el BBCAD, per treballar l’arribada de la 

tecnologia autònoma a la ciutat. A més, les universitats de la ciutat i l’entorn estan treballant 

amb diversos dels aspectes de la tecnologia autònoma de manera, situant-la també en el 

circuit de la innovació d’aquest camp. 

Per tal d’aprofitar els avantatges de la conducció autònoma per resoldre els problemes de la 

ciutat de Barcelona i minimitzar els possibles desavantatges, es proposa un Pla Metodològic 

per la Conducció Autònoma i Cooperativa a Barcelona (PMCACB). Es tracta d’un full de ruta 

per poder treballar els diversos aspectes que poden ser afectats per la conducció autònoma a 

la ciutat amb l’objectiu d’aconseguir el millor encaix entre les necessitats d’eficiència, 

sostenibilitat, equitat i seguretat del sistema de mobilitat de la ciutat i les possibilitats que 

ofereix el vehicle autònom. Destaquen les accions per promoure l’acceptació d’aquesta 

tecnologia i també de promoció del car-sharing; respecte aquest últim caldrà realitzar-ne 

l’estudi de quina és la flota òptima necessària per assolir el mínim increment de veh-km. 

Finalment, pel que a pressupost, seria necessari que hi hagués una persona dedicada a la 

dinamització del pla per tal d’aconseguir assolir els objectius. 
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4 CONCLUSIONS 
Al primer capítol s’ha analitzat l’estat de l’art de la tecnologia de la conducció autònoma, 

comprovant que està en un avançat nivell de desenvolupament i per tant durant la propera 

dècada es podrien veure els primers vehicles quasi autònoms circulant per les carreteres. Així, 

dels 5 nivells d’automatització de l’escala SAE, hi ha un cert consens respecte l’arribada del 

nivell 3 que és condicionalment autònom però no pel que fa al nivell 5 de plenament autònom. 

Aquest avançat estat de desenvolupament de la tecnologia autònoma ha provocat que les 

administracions de tot el món moguin peça respecte aquesta nova i pròxima realitat del 

trànsit. Aquí l’existència de la Convenció de Viena sobre circulació del trànsit no sembla una 

barrera que hagi frenat els desenvolupaments tecnològics, per la seva obligació a que hi hagi 

una persona sempre atenta a la conducció, però els governs d’arreu coincideixen en la 

necessitat d’establir estàndards internacionals sobre diversos aspectes legals dels diversos 

nivells de conducció autònoma. 

S’han analitzat estudis dels possibles impactes econòmics, socials i mediambientals de la 

conducció autònoma. Hi ha consens en el fet que aconseguirà reduir de manera dràstica les 

xifres d’accidentalitat al suprimir l’error humà, causant del 90 % d’accidents, així com també 

una millor eficiència en la conducció (tant en temps a l’ajudar a estabilitzar el trànsit com en 

consum de combustible) que augmentarien les capacitats de les carreteres i reduirien la 

necessitat d’aparcament als centres de les ciutats, però el fet que el vehicle pugui circular sol 

o l’aparició de sistemes de vehicles compartit autoconduïts apunten cap a increments de veh-

km recorreguts importants que caldrà avaluar. 

Pel que fa a les ciutats, la mobilitat ha presentat des de sempre un problema d’espai, però 

l’aparició del vehicle privat va agreujar-los afegint la  congestió, la seguretat i la contaminació. 

Aquí s’han analitzat els impactes socials i al sistema de mobilitat respecte el vehicle autònom. 

Pel que fa als impactes socials es destaquen els possibles nous usos dels temps que poden 

aparèixer sobretot pel que fa a la conciliació familiar, així com l’important impacte en el 

mercat laboral i la necessitat de tenir ben planificat el període de transició entre tecnologies. 

Altres aspectes analitzats han estat els  impactes en la mobilitat, d’on es destaca la necessitat 

de garantir la seguretat en el moment que es posi en funcionament a les ciutats, la necessitat 

d’un nou llenguatge comunicatiu entre els agents participants a la mobilitat així com no 

obviar el transport públic en el moment de planificar l’arribada de possibles sistemes de 

vehicle compartit. 

S’han comparat diversos estudis existents sobre sistemes de vehicle autònom compartit per 

intentar extreure’n conclusions comunes. Les diverses metodologies utilitzades pels estudis 

han dificultat aquesta comparativa, però no treu que algunes conclusions prou interessant sí 

que han estat extretes. La primera, la necessitat de desenvolupament de models d’assignació 

dinàmica prou robustos per poder encarar els problemes d’encaix de rutes per tal que puguin 

compartir vehicle. Com s’apuntava, els sistemes de vehicles autònoms compartits poden oferir 

serveis de mobilitat personal molt competitius en temps d’espera, inclòs en hores punta, 

amb menys de 5 minuts en alguns casos, fet que els dóna un alt grau d’accessibilitat 

(discutible en aspectes d’equitat). Aquesta accessibilitat, però, és a costa d’increments de veh-

km que poden arribar a superar el 40 %, de manera que la previsió d’espai urbà que 

s’alliberava al no requerir espais d’aparcament podria no ser tal. És a dir, es podria estar 
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consolidat el model actual de vehicle privat. Per això, s’apunta com una línia d’investigació el 

poder trobar el punt d’equilibri de mínim increment de veh-km entre el nombre de vehicles 

autònoms compartits i aquells que no ho serien.  

Centrant-se en la ciutat de Barcelona, s’han comentat les principals xifres que dibuixen la 

situació de la mobilitat a la ciutat, a més de repassar els problemes de seguretat, congestió i 

contaminació que pateix. Tot i que el vehicle privat té una quota modal propera a un quart 

dels desplaçaments de la ciutat es dóna que ocupa el 75 % de l’espai viari, amb les 

conseqüències que això comporta per l’habitabilitat de la ciutat. Per resoldre aquests 

desajustos, es disposa d’un Pla de Mobilitat que pretén la reducció de l’ús del vehicle privat a 

través del transvasament d’usuaris a altres modes més sostenibles o millorant l’eficiència del 

mateix. 

Atenent a la pròxima arribada del vehicle autònom i a la vegada la necessària atenció per què 

aquest no agreugi els problemes que genera la mobilitat a la ciutat, es proposa un pla 

metodològic per afrontar-la. A través de tres àrees de treball, on l’interès públic i la garantia de 

servei marqui allò necessari per la ciutat, s’estableixen unes línies d’actuació i una 

metodologia. L’objectiu del pla és aprofitar els avantatges de la tecnologia autònoma per 

ajudar a resoldre els problemes de seguretat, congestió, contaminació del sistema de 

mobilitat reduint els possibles efectes negatius.  

En resum, es pot afirmar que la tecnologia autònoma suposa la “ferroviarització” del trànsit 

tant en referència al funcionament del mateix com per assolir nivells de seguretat molt alts, 

possibilitant l’existència d’un “cervell” que pugui controlar-lo del tot. Però la mala experiència 

anterior respecte l’arribada del vehicle privat a les ciutats al segle XX ha posat en alerta 

administracions i experts respecte aquesta nova revolució als mitjans de transport. Aquest 

estudi ha pretès aproximar-se a aquesta tecnologia, identificar els avantatges i desavantatges i 

proposar algunes accions concretes per les ciutats en general com la metodologia amb la qual 

ho pot encarar una ciutat com Barcelona. 
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