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RESUM 

El present projecte Estudi Disseny i Viabilitat d‟un bitllet de transport públic 

sostenible, dut a terme com a projecte de final de carrera de l‟Escola 

Universitària d‟Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. Té com objectiu 

dissenyar un model de transport públic més sostenible per l‟àrea gestionada per 

l‟Autoritat del Transport Metropolita (ATM). Mitjançant l‟ús de targetes 

intel·ligents fetes de plàstic biodegradable. 

Com diu el seu títol, aquest projecte és divideix en tres grans parts. 

 La primera consta de l‟estudi i anàlisis del funcionament del actual sistema de 

transport. I una segona part on he fet la definició i selecció de possibles 

alternatives per el nostre propòsit. 

La segona part és basa en el disseny de les targetes intel·ligents i els seus 

complements. Per fer-ho me basat amb la normativa internacional i amb els 

diferents productes que hi ha actualment en el mercat. També he escollit quin 

seria el plàstic més adient per el nostre propòsit. 

En el tercer apartat, he fet un pressupost del cost total del sistema i 

posteriorment he  analitzat la seva viabilitat econòmica i la millora en l‟aspecte 

ambiental. 

RESUMEN 

El presente proyecto Estudio Diseño y Viabilidad de un billete de transporte 

público sostenible, llevado a cabo como proyecto de final de carrera de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. Tiene como objetivo 

diseñar un modelo de transporte público más sostenible para el área gestionada 

por la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). Mediante el uso de tarjetas 

inteligentes hechas de plástico biodegradable. 

Como dice su título, este proyecto se divide en tres grandes partes.  

La primera consta del estudio y análisis del funcionamiento del actual sistema de 

transporte. Y una segunda parte donde he hecho la definición y selección de 

posibles alternativas para nuestro propósito.  

La segunda parte se basa en el diseño de las tarjetas inteligentes y sus 

complementos. Para ello me basado en la normativa internacional y con los 

diferentes productos que hay actualmente en el mercado. También he escogido 

cuál sería el plástico más adecuado para nuestro propósito.  

En el tercer apartado, he hecho un presupuesto del coste total del sistema y 

posteriormente he analizado su viabilidad económica y la mejora en el aspecto 

ambiental. 
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ABSTRACT 

This project, Study, Design and feasibility of a sustainable public transport ticket, 

carried out as the final project of the School of Industrial Engineering of 

Barcelona. 

It‟s issues is to design a model of sustainable public transport for the area 

managed by the Metropolitan Transportation Authority (MTA). By using smart 

cards made of biodegradable plastic.  

As the title says, this project is divided into three parts. 

The first consists of the study and analysis of the functioning of the current 

transportation system. And a second part where I made the definition and 

selection of alternatives for our purpose.  

The second part is based on the design of smart cards and accessories. For me it 

based on international standards and different products currently on the market. 

I've also picked what would be the most suitable plastics for our purpose.  

In the third section, I made an estimate of the total system cost and then I 

analyzed the economic viability and environmental improvement in the 

appearance. 
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OBJECTIUS 

Per poder desenvolupar el meu treball de fi de carrera, Estudi, disseny i viabilitat 

d’un bitllet de transport sostenible, m‟he marcat una sèrie d‟objectius, el quals 

m‟agradaria poder justificar. 

Actualment sembla que hi ha una nova tendència, tecnològicament parlant, per a 

trobar solucions que no solament facilitin i millorin la nostre vida, sinó que vetllin 

pel medi ambient. El primer objectiu seria aconseguir que el meu projecte 

esdevingui una millora en el sistema de transport públic actual, des del punt de 

vista sostenible. 

Per trobar una solució, abans cal plantejar-ne varies. D‟aquesta manera podrem 

comparar i justificar l‟escollida. El segon objectiu d‟aquest projecte és plantejar 

diverses propostes per acabar triant la més adequada i que s‟ajusti més al 

conjunt del meu projecte.  

Per altra banda he d‟aprendre de l‟exemple d‟altres ciutats on s‟hagin dut a 

terme projectes semblants. 

Un altre punt important del meu projecte serà el disseny de la solució triada. Cal 

saber destriar entre les diferents alternatives tecnològiques que ens ofereix el 

mercat actualment i acabar escollint la més adient. Sempre des d‟un punt de 

vista econòmic i ecològic.  

Un altre objectiu serà poder reduir al màxim el costos, intentant en la mesura del 

possible, adaptar components del sistema actual per haver de fer els mínims 

canvis possibles. 

Un altre objectiu és quantificar les millores del nou sistema. Pel que fa a la 

sostenibilitat, veure la reducció del impacte ambiental amb el nou sistema 

respecte l‟antic. Per altra banda m‟agradaria treballar l‟impacte social que pot 

suposar aquest canvi. 

Com objectiu final haig de poder justificar si el meu projecte és viable o no, i si 

s‟escau, poder-lo presentar a les autoritats competents, com a proposta de 

millora del transport públic . 
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CAPÍTOL 1:                 

ESTAT DE L’ART 

Actualment el sistema de transport públic mitjançant bitllets recarregables és fa 

servir a varies ciutats del món. A continuació podem veure algunes de les ciutats 

on és fa servir, el nom de la targeta i l‟any d‟introducció. 

Taula 1.Les targetes ineteligents al món. 

 

Lloc Targeta Ús de la targeta Implantació 

Astúries Targeta CTA  Exclusiu transport 2006 

Bogotà Targeta Capital  Exclusiu transport 2000 

Boston Charlie Card Exclusiu transport 2006 

Buenos Aires Monedero 

Transport i Compres 
botigues metro) 

1999 

Buenos Aires Targeta SUBE Exclusiu transport 2009 

Chicago Chicago Card Exclusiu transport 2002 

La Corunya 

Targeta Ciutadana 
Millenium 

Transport i tràmits 
municipals 

2007 

Dublín Luas Exclusiu transport  2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asturias
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarjeta_CTA_y_CTA_Universitaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio#Tarjeta_Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charlie_Card&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Monedero_%28tarjeta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Boleto_Electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago,_Illinois
http://www.chicago-card.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Coru%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Dubl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Luas#Smartcard
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo_de_2005
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Granada Bonobús Exclusiu transport (bus) 2006 

Guipúscoa 

Targeta 
Lurraldebus 

Exclusiu transport 
2006 

Hong Kong Octopus Transport, compres... 1997 

Medellín Cívica Exclusiu transport 2007 

Malàisia Touch 'n Go Exclusiu transport 1997 

Londres Oyster card Exclusiu transport  2004 

Nagasaki 

Nagasaki Smart 
Card 

Exclusiu transport 
 2002 

Nottingham EasyRider Exclusiu transport  2000 

París Navigo Pass Exclusiu transport  2001 

Perth SmartRider Exclusiu transport  2006 

Santiago de 
Chile 

Multivía 

Exclusiu transport(metro) 
2003 

Santiago de 
Chile 

Targeta bip! 

Exclusiu transport 
2006 

San Sebastián 

Targeta moneder 
d·bus  

Exclusiu transport 
2006 

São Paulo Bilhete Unico Exclusiu transport 2004 

San Francisco TransLink 

Transport i petites 
compres 

 En proves des de 
2002 

Singapur EZ-Link Exclusiu transport 2001 

Taipei EasyCard Exclusiu transport  2000 

Tokio Targeta Suica Exclusiu transport  2001 

Toronto GTAFarecard Exclusiu transport 2007 

Washington,D.C. SmarTrip Exclusiu transport 1999 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bonob%C3%BAs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarjeta_Lurraldebus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarjeta_Lurraldebus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_Octopus
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADvica
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Touch_%27n_Go&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Oyster_card
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero_de_2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagasaki_Smart_Card&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagasaki_Smart_Card&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero_de_2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Nottingham
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EasyRider&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Septiembre_de_2000&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Navigo_Pass&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Octubre_de_2001&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Perth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SmartRider&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero_de_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiv%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_bip%21
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilhete_Unico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_%28California%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TransLink_%28San_Francisco%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EZ-Link&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Taip%C3%A9i
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EasyCard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marzo_de_2000&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noviembre_de_2001&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GTA_Farecard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/SmarTrip
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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La tecnologia que es fa servir actualment és la targeta smartcard, semblants a 

les targetes de crèdit o SIM. 

N‟hi han de contacte i sense contacte (15 cm de distancia màxima). 

 En els diferents casos que he trobat, l‟ús de la targeta és divideix en dos 

maneres d‟utilitzar-la.  

Per una banda trobem les que tenen el mateix funcionament que les targetes de 

crèdit (contenen el mateix tipus de xip). Consisteixen en tenir un compte corrent 

obert en una entitat bancària i tu passes la targeta per a pagar el supermercat, 

botigues… i  les valides directament per el lector, i és cobra directament  l‟import 

del viatge.                

Aquestes model pretén unificar tots els pagaments en un sol mètode i estalviar 

temps a l‟usuari. D‟aquesta manera s‟evita haver de comprar cada vegada el 

bitllet i per l‟altra banda treure‟l i validar-lo. Passant la targeta a una distancia 

concreta, el lector detecta la targeta i validar el viatge. 

Per altra banda trobem les targetes que s‟utilitzen únicament per el transport 

públic.  

Consisteixen en carregar un import i/o viatges i aquests es van gastant a mesura 

que es va validant el títol de transport. Un cop l‟import s‟ha esgotat, es pot 

tornar a recarregar en les màquines expenedores.  

 En aquest cas únicament és millorar la comoditat de l‟usuari i també la rapidesa 

de la validació.  

En alguns casos també és combina l‟ús d‟un targeta recarregable amb el del 

bitllet tradicional, per a usuaris ocasionals i turistes.  

No obstant en la majoria dels casos que he trobat, s‟obvia el component 

mediambiental d‟aquest sistema. Principalment es centren en la comoditat de 

l‟usuari i en la rapidesa de la validació en les hores puntes.  

A continuació veurem com funcionen amb més detall dos casos concrets.  El 

primer cas el d‟Astúries. L‟he tria ja que és un exemple d‟una experiència 

geogràficament propera i per ser un cas en el que la targeta recarregable 

s‟utilitza únicament per el transport públic. 

En el segon cas el de Hong Kong, com a exemple de que en altres llocs del món 

també és un sistema molt estes, i per altre banda com exemple d‟ altres usos 

que pot tenir la targeta recarregable. A banda de fer-se servir pel transport 

públic,  també s‟utilitza per comprar, per altres serveis municipals.... S‟utilitza 

com una targeta de crèdit més. 
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1.1. Cas Asturies-Tarjeta CTA1 

El Bitllet Únic és una targeta intel·ligent, amb un format similar a una targeta de 

crèdit, que serveix per a realitzar viatges en qualsevol línia de transport públic de 

viatgers per carretera o ferrocarril, sempre que aquests tinguin origen i 

destinació en localitats del Principat d'Astúries.               

Tipus de targeta i funcionament 

 Bono 10 CTA, que permet carregar viatges, en blocs de 10 i fins a un 

màxim de 50 simultanis, amb transbords gratuïts en cada viatge.  

 Abonament CTA, que permet carregar un nombre il·limitat de viatges a 

realitzar durant un mes, amb una tarifa plana. 

 Abonament Universitari CTA, que amb un funcionament idèntic a 

l'Abonament CTA, té un cost inferior. 

Cadascuna d'aquestes modalitats es pot carregar, respectivament, per a realitzar 

els següents tipus de viatges:  

 De 1 zona: quan totes les localitats d'origen, transbord i destinació del 

viatge es trobin dintre d'una mateixa zona de transport.  

 De 2 zones: quan les localitats d'origen, transbord i destinació del viatge 

es trobin en zones distintes, sense que entre cap d'elles hagi una distància 

de més de 2 zones.  

 De 3 zones: quan les localitats d'origen, transbord i destinació del viatge 

es trobin en zones distintes, sent la màxima distància entre qualsevol 

d'elles de 3 zones.  

 De 4 zones: quan les localitats d'origen, transbord i destinació del viatge 

es trobin en zones distintes, sent la màxima distància entre qualsevol 

d'elles de 4 zones.                                                                                              

 De 5 zones: quan les localitats d'origen, transbord i destinació del viatge 

es trobin en zones distintes, sent la màxima distància entre qualsevol 

d'elles de 5 zones.  

 De 6 zones: quan les localitats d'origen, transbord i destinació del viatge 

es trobin en zones distintes, sent la màxima distància entre qualsevol 

d'elles de 6 zones.  

 De 7 zones: quan les localitats d'origen, transbord i destinació del viatge 

es trobin en zones distintes, sent la màxima distància entre qualsevol 

d'elles de 7 zones.  

 De 8 zones: quan les localitats d'origen, transbord i destinació del viatge 

es trobin en zones distintes, existint entre alguna d'elles una distància de 

més de 7 zones. Amb una targeta de 8 zones es podran realitzar viatges 

des  la capital  fins a qualsevol localitat del Principat d'Astúries. 

 

                                                             
1 Consorci Transport Astúries 
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1.2. Hong Kong- Targeta Octopus 

La targeta Octopus és una targeta moneder recarregable, amb processador 

incorporat, que no necessita posar-se en contacte per a ser utilitzada, és a dir 

que passant la targeta a una distancia prudencial del lector, aquesta ja es 

detectada i s‟efectua el cobrament, i per tant  l‟obertura de portes.  

Aquesta s‟utilitza per efectuar tot tipus de pagaments electrònics a Hong Kong 

(Xina).  

Originalment llançada al setembre de 1997 com targeta de pagament per al 

servei públic de transport de la ciutat. La targeta Octopus s'ha convertit en un 

sistema de pagament d'ampli ús en botigues, supermercats, restaurants i altres 

tipus de negocis de venda.  

Al mateix temps s'ha començant a desenvolupar un segon mercat en sistemes de 

seguretat, d'accés a immobles i escoles, utilitzant la targeta no només com a 

mitjà de pagament, sinó també per accedir els llocs. 

 

Tipus de targeta i funcionament 

Les targetes recarregables poden ser comprades a les estacions del Ferrocarril de 

Transport en Massa de Hong Kong (MTR) i del Ferrocarril de Kowloon a Cantó 

(KCR). No fa falta identificació perquè és anònima, però si es perd la targeta tot 

els diners dipositats en ella, també.  

Per a pagar usant la targeta (al transport públic o comprar en un establiment) cal 

aproximar-se a algun lector de la targeta Octopus (que normalment estan pintats 

amb un logotip taronja similar al de la targeta).  

En el MTR, el sistema reconeix en quina estació ha entrat l'usuari i en quina ha 

sortit (cal passar la targeta 2 vegades), i llavors calcula automàticament, el que 

ha de deduir del saldo.   

Les targetes es poden recarregar usant les màquines de recarrega que estan 

situades en totes les estacions del MTR i del KCR, o en supermercats, botigues i 

centres de servei adherits al programa. 

La targeta Octopus es divideix en 5 classes diferents, segons les característiques 

de l‟usuari. Per diferenciar-les s‟utilitzen diferents colors. 

 Targeta Nens (Fúcsia): Nens entre els 3 i els 11 anys. Es ven la targeta 

per HK$70 (7.5€) amb un valor inicial de HK$20(2.15€). Es dedueixen les 

tarifes per a nens allà on estigui establert.  

 Estudiant (Violeta): Es ven la targeta per HK$100(10.73€) amb valor 

inicial de HK$50(5.36€). Quan s'usen targetes estudiantils no 

personalitzades en el MTR es requereix una targeta d'estudiant de MTR.  

 Adult (Groc): La versió estàndard de la targeta Octopus. Es ven la 

targeta per HK$150(16.1€) amb valor inicial de HK$100(10.73€). Aquest 

color és el del logotip de l'operador, Octopus Cards Limited.  
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 Tercera edat (Verda): Depèn de les empreses de transport públic (i fins 

i tot de les rutes dintre de la mateixa empresa) (per exemple, Citybus 

considera als major de 60 anys, i KMB als majors de 65); si no hi ha 

tarifes de tercera edat disponibles, es cobren les d'adult. Es ven la targeta 

per HK$70(7.5€)  amb valor inicial de HK$20(2.15€).  

 Personalitzada( Arc iris): Es requereix un registre. La majoria 

d'aquestes les usen els estudiants, però poden fer servir també per a 

ingressar a col·legis, edificis d'apartaments i altres instal·lacions. 

 

Un cop vist aquest dos casos podem donar per conclòs el capítol de l‟estat de 

l‟art, en aquest hem vist dos exemples reals, d‟utilització de les targetes 

intel·ligents en el transport públic. 

El primer cas la targeta intel·ligent s‟utilitza única i exclusivament per el 

transport.  

En canvi en el segon cas també s‟utilitzen per a fer tot tipus de pagaments, al 

tenir la targeta vinculada a un compte bancari. 

Aquest dos exemples en serviran com a referència en el futur disseny de la 

targeta intel·ligent.  



Estudi, Disseny i Viabilitat d’un bitllet de transport públic sostenible 

- 13 - 
 

 

CAPÍTOL 2:              

ESTUDI 

En aquest apartat pretenc estudiar com funciona actualment el sistema de 

transport públic, des d‟un punt de vista tècnic : quin tipus de tecnologia s‟utilitza, 

maquinària... I també des del sentit pràctic: tipus de tarifes, usuaris que el fan 

servir... 

Per tot això he cregut convenient acotar el meu estudi i per tant, també el meu 

projecte en general, a l‟àrea metropolitana de Barcelona.  

El transport públic de l‟àrea metropolitana de Barcelona el gestiona l‟Autoritat del 

Transport Metropolita (ATM).  

Acotar l‟estudi i el projecte a aquest espai físic, es degut a tres motius. En primer 

lloc és l‟àrea de Catalunya que concentra el numero més gran de viatges amb 

transport públic. Es també on és concentren el número més gran d‟estacions, 

instal·lacions...  

Considero doncs, que és una mostra molt representativa per a poder dur a terme 

l‟estudi. 

En segon lloc el fet que l‟Autoritat Transport Metropolita (ATM) gestioni el 

transport públic en aquesta zona, facilita l‟estudi alhora d‟obtenir dades. 

I en tercer lloc, el fet que dins de l‟àrea metropolitana els bitllets puguin  ser 

integrats, amb un mateix bitllet pots agafar el metro, tren o el bus per exemple, 

és un model contrastat i que facilita la vida a l‟usuari, i que per tant també vull 

adoptar en el meu disseny. 
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2.1. Autoritat del Transport  Metropolità (ATM)2 

L‟Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci   interadministratiu de 

caràcter voluntari, creat el 1997. 

El seu abast territorial el comprenen les comarques de: l‟Alt Penedès, el Baix 

Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès 

Oriental. 

El consorci el formen  la Generalitat de Catalunya (51%) i les administracions 

locals (49%). Les administracions locals que el formen són: Ajuntament de 

Barcelona,Entitat Metropolitana del Transport (EMT) i Agrupació de Municipis 

titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona 

(AMTU).  

També cal destacar la presencia de representants de l‟Administració General de 

l‟Estat en els òrgans de l‟ATM, en qualitat d‟observadors. 

L‟ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions 

públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic 

col·lectiu de l‟àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració 

amb aquelles altres que, com l‟Administració de l‟Estat, hi estan compromeses 

financerament o són titulars de serveis propis o no traspassats. 

Per a funcionar l‟ATM consta de cinc òrgans de govern, assessorament i consulta: 

Consell d‟administració, Comitè Executiu, Comissió d‟Assessorament Jurídic, 

Ponència Técnica d‟Operadors i Consell de mobilitat. En totes elles hi són 

representades les diferents administracions i organismes descrits anteriorment. 

 Consell d’administració:  És composa per divuit membres en ple dret de 

vot (Generalitat de Catalunya i Administracions locals) i dos en qualitat 

d‟observadors (Estat). La seva funció és tractar els temes presentats per 

el Comitè Executiu. 

 Comitè Executiu: Està format per sis membres, amb els percentatges 

corresponents. I té la funció d‟examinar i elevar al Consell d‟Administració 

les propostes sobre instruments de planificació del Sistema Metropolità de 

Transport Públic Col·lectiu, convenis de finançament i contractes de 

serveis amb administracions i operadors, sistema tarifari i pressupostos 

anuals, entre d‟altres. 

 Comissió d’Assessorament Jurídic: Està formada per representants de 

la Generalitat de Catalunya, de l‟Ajuntament de Barcelona, de l‟EMT, de 

l‟AMTU i de la mateixa ATM . Té la funció de donar assistència i 

assessorament jurídic al Consell d‟Administració i a la direcció general de 

l‟ATM.  

 Ponència Técnica d’Operadors: està composta per representants dels 

operadors de transport públic de la regió metropolitana (RENFE, TMB, 

TRAM S.A…). És l‟òrgan de col·laboració i consulta del Consorci en 

qüestions de caràcter tècnic. 

                                                             
2 Consultar Annex 1 
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 Consell de mobilitat: L‟aprovació de la Llei de la Mobilitat 9/2003, de 13 

de juny, va comportar la modificació dels estatuts de l‟ATM amb l‟objecte 

de convertir-se en Autoritat de la Mobilitat. Aquesta Llei també preveu la 

constitució de consells territorials de la mobilitat. Els nous estatuts de 

l‟ATM, aprovats el juny de 2005, defineixen el Consell de la Mobilitat de 

l‟ATM com l‟òrgan de consulta i participació cívica i social en el 

funcionament del sistema de transport públic col·lectiu i de la mobilitat. 

És integrat pels membres següents: 

 President: el vicepresident segon de l‟ATM. 

 Un vocal del Consell d‟Administració de l‟ATM per cada administració 

consorciada i entitat adherida. 

 Representants de la Federació de Municipis de Catalunya i de 

l‟Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 Representants de les organitzacions empresarials amb més 

implantació a Catalunya. 

 Representants dels sindicats amb més implantació a Catalunya. 

 Representants de les associacions de consumidors i usuaris més 

representatives a Catalunya. 

 Representants d‟associacions o col·lectius d‟especial rellevància en el 

transport públic i la mobilitat. 

 El director general de l‟ATM. 

Els principals operadors integrats dins de l‟ATM són: TMB (Bus i Metro     

Barcelona), Tram S.A (Tramvia Barcelona), Rodalies Renfe, FGC, Busos 

municipals i Autobusos Generalitat da Catalunya. 

Per altra banda hi ha un seguit d‟empreses privades que també fan aquets 

serveis, el llistat complet el podem trobar a l‟annex XX 

2.2. Anàlisi  del  funcionament  actual 

2.2.1. Funcionament 

Actualment el sistema de transport públic gestionat per l‟ATM consisteix en 

adquirir un títol de Transport (bitllet) de cartró, ja sigui a traves de les màquines 

expenedores o del personal de les taquilles. A continuació ens faran escollir  les 

zones desitjades i la modalitat de títol de transport. 

Un cop adquirit el bitllet, si desitgem utilitzar-lo l‟hem de validar introduint-lo a la 

ranura d‟entrada de la maquina validadora. Aquesta a través de la banda 

magnètica del bitllet, detectarà quina modalitat de bitllet és. A continuació 

imprimirà a la part posterior la data, hora i lloc de validació. Segons quina sigui 

la modalitat imprimirà la data de caducitat i/o el numero de viatges restants.  

Aquest procés es repeteix en els successius usos del bitllet, no obstant les 

següents vegades la maquina llegeix òpticament   

l‟ informació escrita(en la part posterior) en la darrera validació i per tant, 

descompta el numero de viatges segons la modalitat de bitllet utilitzat. 
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Un cop s‟ha esgotat el numero de viatges o bé caduqui el bitllet, ja sigui per la 

modalitat escollida o per canvi de tarifes, el bitllet ja és inservible i per tant la 

majoria de gent el llença, en el millor dels casos a la paperera, i torna a 

començar un altre cop tot el procés. 

Tot els bitllets són fets del mateix material, tenen les mateixes mesures i un 

disseny semblant. 

2.3. Tarifes 

El sistema de tarifes dins de la zona gestionada per l‟ATM depèn principalment  

de dos característiques. En primer lloc el tipus de títol de transport escollit i en 

segon lloc de les zones que travessarà el trajecte, escollit per l‟usuari. 

Títols de Transport 

Els títols de transport que és poden adquirir són els següents: 

 

Figura 1. Tipus de bitllets (Extret de l’ATM) 
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Com podem veure hi ha una amplia varietat de títols de transport. Això és fruit 

de que al llarg del anys s‟ha anat veient que no hi ha un únic tipus usuari del 

transport públic, i que hi han molts factors a tenir en compte com poden ser: 

econòmics, nombre de viatges realitzats anualment… S‟ha detectat doncs, que 

per fomentar l‟ús d‟aquest s‟ha de donar el màxim d‟opcions, és a dir, el màxim 

de títols de transport per que l‟usuari triï el més adient per a ell. 

 

Zonificació del Sistema tarifari Integrat (STI) 

Les diferents zones que compren l‟ATM, és divideixen en sis corones, com podem 

veure en el següent gràfic: 

 

Figura 2. Zonificació (Extret de l’ATM) 

 

Com podem observar al gràfic anterior, les diferents zones que componen l‟ATM, 

es divideixen en sis corones de menys a més llunyanes de Barcelona (zona 1). Al 

gràfic també podem veure les principals poblacions que es troben a cada zona.  

Observem que cada corona es divideix en diverses parts representades per 

lletres, aquestes simbolitzen els diferents àmbits territorials que avarca cada 

divisió dins d‟una mateixa corona.  

Analitzant  el gràfic ens adonem que el transport públic actual és molt centralista 

envers Barcelona, això suposa que sigui molt fàcil arribar-hi des de qualsevol 

zona. En canvi és quasi bé impossible la connexió directa amb transport públic 

entre les diferents seccions de cada corona. Per exemple anar de Granollers 

(Zona 3D) a Terrassa (Zona 3C). 

El tipus de títol de transport i la zona són les dues característiques que 

configuren el preu del bitllet del transport públic en l‟ATM. 

A la següent taula veurem les tarifes de cada tipus de títol de transport segons 

les zones per les que passa l‟usuari.   
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Figura 3. Tarifes any 2010 (Extret de l‟ATM) 

 

Com podem veure el preu de les tarifes, comparativament pugen quan més 

zones agafem, no obstant no de forma constant, és a dir és més barat agafar 

una T-10 de 3 zones que tres T-10 de una zona.  

Per altre banda veiem que el preu/viatge, és més barat quant agafem un títol de 

transport amb més viatges.  

 

 

  

Exemple 

Preu/Viatge T-10 1 zona → 7.85/10 = 0.785 € 

Preu/ Viatge T-50/30 1 zona → 32.10/50= 

0.642€  
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2.3.1. Nombre usuaris 

A continuació mirem el nombre d‟usuaris que utilitzen, per any, el conjunt de 

transports públics integrats en l‟ATM. Per fer-ho analitzarem les dades a partir de 

les compres i validacions de títols de transport integrat. Per tant, en aquesta 

quantificació no és tindrà en compte els trajectes realitzats fora de l‟abast de 

l‟ATM, ni els títols comprats exclusivament per a un dels diferents medis de 

transport públic col·lectiu, és a dir no estudiarem el cas del T-10 de Renfe. 

Val a dir també que prendrem com a dades els títols comprats i els validats 

separadament. Per una banda podem conèixer quants títols de transport públic 

s‟han comprat i per altra els viatges “reals” ( excloent la gent que entra sense 

pagar), que s‟han fet al llarg de l‟any, ja que una T-10 per exemple, és un títol, 

però cada T-10 són 10 viatges. 

Primer veurem l‟ incidència que tenen els títols integrats de l‟ATM en l‟àrea de 

Barcelona, respecte els títols propis de cada operador i els socials. Seguidament 

veurem també l‟evolució de l‟ incidència d‟aquets des del 2001(implantació) fins 

el 2008. 

Figura 4. Distribució per tipus de títol de transport. Any 2008 (Extret de l’ATM) 

 

 

Figura 5. Incidència dels títols integrats en el sistema (Extret de l’ATM) 

 

Com podem veure l‟ús de títols de transport de l‟ATM, representa la gran majoria 

del total de títols de transport públic utilitzats. Veiem que l‟ incidència d‟aquest 

tipus de títol ha crescut un 10% en només 8 anys, fet que demostra la comoditat 

que representa per un usuari disposar d‟un sol títol per agafar qualsevol tipus de 

transport públic dins de l‟AMT.3 Per ser més exactes, dels 935 milions de viatges 

                                                             
3  Area Metropolitana de Transport. 
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realitzats l‟any 2008 en transport públic de l‟àrea de Barcelona, 663 milions van 

ser amb bitllets integrats. 

 

A continuació veurem una taula on es veu el número de títols comprats per tipus 

i zona, el total per a cada tipus i zona, i el percentatge per tipus i zona. 

 

Figura 6. Venda de títols integrats per tipus de títol i nombre de zones (Extret de 

l’ATM) 

A la taula destaquen bàsicament tres dades.  

Durant l‟any 2008 és van vendre un total de 379.736.837 milions de títols de 

transport públic integrats. També cal destacar que hi han dos percentatges que 

destaquen molt respecte la resta. Un és el cas de la T-10, aquest tipus de títol de 

transport li correspon el 74.25% del total, seguit per la T-50/30 amb 15.39% del 

total. Per tant podem afirmar, que una amplia majoria de la gent que fa servir 

títols de transport públic integrat, utilitza la T-10. Aquest fet pot ser degut a que 

aquesta no caduca fins que no es canviïn les tarifes. A més a l‟hora de fer el 

pagament és la més econòmica. 

Per altre banda veiem també que el 80.07% dels títols comprats, són d‟una 

zona, seguit amb un 11.40% per el de dues zones. Això segurament és degut  a 

que a l‟àrea metropolitana de Barcelona  ( i per tant la Zona1) és a la que es 

concentra, amb escreix, un nombre més elevat d‟habitants, de totes les que 

formen l‟abast territorial de l‟ATM. També podríem extreure com a conclusió que 

el fet de ser Barcelona una ciutat tant gran, estigui més estes l‟ús del transport 

públic com a mitjà de transport interurbà. 

 

A continuació veurem una taula on es veu el número de validacions per tipus i 

zona, el total per a cada tipus i zona, i el percentatge per tipus i zona. 
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Figura 7. Validacions de títols ATM 2008 per tipus i nombre de zones (Extret de l’ATM) 

 

En aquesta taula també destaquem tres dades. 

En aquest cas el total de validacions és de 660.708.933 milions, per tant va 

haver-hi aquest nombre de viatges el 2008. 

Cal destacar també que el 87.23% de les validacions es van fer amb títols de 

transport d‟una zona, seguit per el de dos zones amb un 8.31%  aquest 

percentatges són similars al vist anteriorment. 

Per altre banda també veiem que el tipus de títol que té més validacions, és la T-

10 a amb un 69.42% del total, seguit per la T-50/30 amb un 18.31%. Mantenint 

aquí també percentatges semblants als vistos anteriorment. 

L‟explicació de la lleugera variació segurament és deguda a que la gent que 

utilitza el transport públic assíduament i és de més lluny de Barcelona, fa servir 

títols amb més viatges ja que s‟estalvien a la llarga més diners i la incomoditat 

de haver d‟anar comprant constantment  un títol de transport públic integrat. 

2.3.2. Costos sistema - Finançament sistema 

En aquest apartat estudiarem quins són els costos que genera el sistema actual 

de transport públic gestionat per l‟ATM. I per una altre banda d‟on prové el 

finançament d‟aquest.  

D‟aquesta manera es podrà ajustar al màxim el cost del futur disseny. Cal 

estudiar quins són els costos per partides més interessants per a nosaltres i per 

l‟altra banda també mirar el cost general. 

Costos generals 

En les darreres dades disponibles el costos totals del sistema de transport públic 

englobat dins de l‟àrea de gestió de l‟ATM ,van ser d‟uns 1076 milions €. En el 

gràfic següent podrem veure com han evolucionat els costos al llarg dels darrers 

10 anys. 
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Figura 8. Evolució de les aportacions (Extret de l’ATM) 

 

Com podem veure al darrer període que tenim dades oficials (2007-2008) el cost 

del sistema va ser d‟uns 1706 m€, més del doble que el primer període (1998-

2001) el qual el cost va ser d‟uns 507m€. Aquest creixement és degut a que en 

pocs anys s‟ha augmentat molt en nombre de línies de transport públic. Això 

suposa aquest increment tant gran en el cost dels sistema. 

Finançament 

El model de gestió econòmica de l‟ATM és un cas bastant curiós, ja que aquesta 

en primer lloc s‟encarrega de recaptar els diners de les administracions publiques 

i de la recaptació, i llavors els diners obtinguts és reparteixen entre els diferents 

operadors, segons el conveni establert, ja sigui un mínim o bé un tant per cent 

segons el numero de viatgers. 

Per a poder finançar els costos que hem vist anteriorment, sempre s‟ha partit 

d‟un model de finançament compartit entre els usuaris i l‟administració publica. 

El model aquest és degut a que per una banda l‟administració publica té 

l‟obligació de facilitar la mobilitat dels ciutadans i per altra banda el fet que sense 

l‟aportació dels usuaris, el transport públic seria insostenible (econòmicament 

parlant) per l‟administració i per altra banda, la idea de donar un cert valor a les 

coses. 

 A continuació veurem l‟evolució del finançament compartit entre administracions 

i la recaptació. En el primer gràfic en percentatge i en el següent en m€. 
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Figura 9. Evolució subvencions/recaptació % (Extret de l’ATM) 

 

 

Figura 10. Evolució subvencions/recaptació m€ (Extret de l’ATM) 
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Com hem vist al principi la gestió era finançada al 50% per cada part, ara bé al 

llarg dels anys i fins l‟actualitat, les administracions publiques han anat agafant 

un percentatge més gran de finançament, fins arribar al 56%-44% actual.  

Representen 603 i 473 milions € respectivament. 

Per tant podríem treure la conclusió que cada vegada el transport públic s‟està 

convertint en un pes més gran per a les administracions, per tant cal evolucionar 

cap un model més equitatiu. No  pujant les tarifes sinó millorant encara més el 

servei i facilitant a l‟usuari l‟ús del transport públic. 

A continuació estudiarem  per separat de on prové la financiació del sistema. 

Desgranarem de on surten exactament els diners de l‟administració i els de la 

recaptació. 

En primer lloc analitzarem els diners que provenen de la recaptació. Aquests 

provenen principalment dels diferents operadors que són: TMB (Metro i bus), 

Renfe Rodalies, FGC, Tram s.a. i altres operadores d‟autobusos de l‟àrea 

metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Recaptació dels diferents operadors (Extret de l’ATM) 

 

Com podem veure, la meitat de la recaptació prové de TMB. Per tant podem 

afirmar que el Metro i el Bus de Barcelona són els transports públics més 

utilitzats. En segon lloc a nivell de recaptació trobaríem Renfe Rodalies i llavors 

els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
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Figura 12. Distribució de fons (Extret de l’ATM) 

 

Al gràfic podem veure les aportacions fetes per part de les diferents 

administracions públiques i com és reparteixen entre els diferents operadors 

presents en l‟ATM. 

El total aportat és de 1206 milions €, en comptes del 603 milions € que hem vist 

anteriorment. Això és degut a que en aquest gràfic també s‟inclouen les 

aportacions fetes per noves infraestructures, manteniment de les existents... 

2.4. Presentació d‟alternatives 

En aquest apartat pretenc plantejar un sèrie d‟alternatives al funcionament 

actual. Un dels principals propòsits d‟aquest projecte és tendir cap un model de 

transport públic més sostenible, per això les propostes giren al voltant d‟aquest 

aspecte. 

En els següents subapartats no es pretén fer una explicació  acurada de cada 

possible alternativa, sinó una idea general que ens permeti a partir d‟uns criteris 

preestablerts, escollir l‟alternativa més adient. I llavors sí, estudiar l‟escollida a 

fons.  

2.4.1. Papereres de Reciclatge 

Actualment un cop el bitllet de transport públic s‟ha esgotat, aquest esdevé 

inservible i per tant s‟ha de llençar.  A l„hora de llençar-lo el fet que no hi hagi 

papereres a prop de les maquines validadores, fa que o bé la gent es guardi el 

bitllet i el tiri més endavant quant veu una paperera o directament el tiri a terra 

o el deixi a qualsevol lloc.  

Si ens centrem en la gent que el llença a les papereres, el fet que quasi bé  no 

n‟hi hagin de recollida selectiva en un radi prudencial de les sortides dels 
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transports corresponents, fa que aquest bitllets, passin a ser residus inservibles i 

per tant no reutilitzables. Una alternativa seria instal·lar papereres de reciclatge 

el més a prop de la sortida del transport públic corresponent. Haurien de estar 

ben indicades i el màxim a prop del lloc on l‟usuari percep que se li ha esgotat el 

bitllet. Un altre factor a tenir en compte és que s‟hauria d‟evitar fer bitllets que 

barregessin plàstic o altres elements que fessin impossible el reciclatge del 

bitllet. 

Aquest alternativa no requereix un gran cost d‟adaptació. 

Tot i així continua depenent de la voluntat de l‟usuari reciclar o no els seu bitllet, 

i no evitaria que un cop esgotat el bitllet s‟hagi de comprar un altre, la qual cosa 

comporta gastar més matèries primeres. 

2.4.2. Màquines recicladores 

Aquesta alternativa consistiria en que les pròpies màquines que controlen la 

sortida o entrada (Bus i Tramvia), quan detectessin que un bitllet esta esgotat no 

el retornessin i el guardessin en un dipòsit. Un cop el dia s‟haurien de buidar els 

dipòsits i reciclar correctament el bitllets. 

Aquesta és una alternativa que va un pas més endavant que l‟anterior ja que en 

aquest cas no depèn de la voluntat de l‟usuari, sinó que automàticament quan es 

detecta que el bitllet esta esgotat aquest es guarda per un futur reciclatge. No 

obstant aquesta alternativa requereix més inversió. 

En primer lloc s‟haurien de modificar totes les màquines validadores perquè 

fossin capaces de quedar-se el bitllet esgotat. Als Transports que hi ha una 

entrada i sortida diferenciada (Tren, Metro, Ferrocarrils) s‟haurien d‟instal·lar 

maquines validadores de sortida a totes les estacions. 

Aquesta alternativa tampoc evita comprar cada vegada un nou bitllet, sinó 

simplement que es faci correctament el seu reciclatge. 

2.4.3. Targetes plàstic biodegradable 

Aquesta alternativa consistiria en la creació d‟un bitllet de transport públic 

recarregable. Per a poder-ho desenvolupar s‟utilitzaria una targeta de plàstic 

biodegradable, amb un xip que utilitzés la tecnologia smartcard.  

Per tant l‟usuari compraria la targeta una sola vegada i un cop esgotats el 

viatges corresponents la tornaria a recarregar. Aquest procés es repetiria fins 

que la targeta es descartes, ja sigui per pèrdua, trencament...  

Amb aquest sistema es millora el fet de no solament controlar el residus, sinó 

que també s‟evita que se‟n generin més cada vegada que a l‟usuari se li esgota 

el bitllet de transport públic i ha de comprar-ne un de nou. 

 Un altre avantatge és que com hem vist a l‟exemple de Hong Kong, el fet de que 

simplement la targeta s‟hagi de passar a una distancia prudencial del detector fa 

que el temps de validació del bitllet  és redueix molt.  

Per tant també s‟aconseguiria descongestionar,els accessos i sortides del 

transport públic, especialment en hores puntes. 
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Aquest tipus de bitllet hauria de ser d‟un material durador, flexible, poc pesat i 

relativament barat. Per tant ( i com hem vist en el punt 5) el material ideal seria 

el plàstic tot i que aquest és un material difícil de reciclar. Tot i així el fet de que 

un bitllet de plàstic pot fer la funció de molts bitllets de papers ja és un pas 

important. No obstant, per fer aquesta alternativa encara més sostenible 

utilitzaria plàstic biodegradable perquè un cop descartat el bitllet, fos més fàcil 

de reutilitzar. 

No obstant aquesta alternativa, de les tres presentades, és la que té un cost 

d‟implantació més gran ja que s‟hauria de canviar  tot el sistema actual de 

transport públic. 

2.5. Elecció de l‟alternativa més adient  

En aquest apartat, escolliré l‟alternativa més adient  per a començar-la a 

desenvolupar. Per fer-ho primer de tot establirem uns criteris, aquets ens 

ajudaren a triar l‟alternativa més adient per a millorar l‟actual sistema de 

transport públic per un model més sostenible i ecològic. 

Cadascuna de les tres alternatives s‟avaluarà, segons els criteris que a 

continuació definirem.  

 Reducció de residus 

En aquest criteri volem avaluar la quantitat de residus generats que 

s‟estalviaria amb cada una de les alternatives. Entenen també com a 

residus tot allò que no és correctament reciclat. Es valoraran més 

positivament les alternatives que redueixin més la quantitat de residus 

generats. 

 Dependència de matèries primeres 

En aquest criteri avaluarem la necessitat que té cada alternativa de crear 

nous bitllets, i per tant la dependència que té d‟una matèria primera. Es 

valoraran més positivament les alternatives que tinguin menys necessitat 

de crear nous bitllets. 

 Adaptabilitat amb el sistema actual 

En aquest criteri avaluarem la possibilitat d‟adaptació que té cada 

alternativa amb el sistema actual. Per tant és valoraran més positivament 

aquelles alternatives que impliquin menys canvis tant de funcionament, 

com de maquinària. 

 Nivell consciencio usuaris 

En aquest criteri el que es pretén veure, és quin és el grau de col·laboració 

de l‟usuari perquè el sistema funcioni. I per tant quanta més col·laboració, 

més conscienciació s‟hauria de fer des de l‟administració pública. En 

aquest cas és valorarà més positivament aquelles alternatives que 

requereixin menys  consciencio de l‟usuari. 
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 Millora comoditat usuaris 

En aquest criteri el que volem avaluar són les millores en comoditat de 

l‟usuari que aportarà cada alternativa. Millores com la rapidesa en la 

validació, facilitat d‟ús... (Bagachi, White, 2005).Es valoraran més 

positivament aquelles alternatives que impliquin més millores en 

comoditat dels usuaris a l‟hora d‟utilitzar una o altra alternativa. 

 Cost d’implantació 

En aquest criteri es valorarà el cost que implica cada alternativa a l‟hora 

d‟implementar-la. Com que no les hem estudiat en profunditat, l‟avaluació 

dels costos serà subjectiva. Per tant es valoraran més positivament 

aquelles alternatives que impliquin uns cost menor d‟implantació. 

 Facilitat de reciclatge 

En aquest criteri s‟avaluarà la facilitat per a poder reciclar els bitllets de 

transport utilitzats en cada alternativa. Un cop aquests s‟han descartat  ja 

sigui perquè s‟han esgotat, trencat... En aquest cas és valoraran més 

positivament aquelles alternatives que els bitllets descartats siguin més 

fàcils de reciclar. 

 

A continuació començarem l‟elecció de l‟alternativa més adient. La valoració anirà 

de més a menys positiu, per fer-ho puntuarem de 1-10 cada alternativa, per 

cada un dels criteris esmentats anteriorment. L‟avaluació serà partint de la 

informació recopilada a través de diferents articles i publicacions consultades. 

Finalment farem el còmput total de puntuació i escollirem l‟opció millor. No 

obstant hem de dir que es donarà més importància als criteris que valorin 

l‟impacte mediambiental del nou sistema. 
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Taula 2. Resultats elecció alternatives 
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Com veiem l‟alternativa que té una puntuació més alta és la tercera. Creació 

d‟una targeta recarregable de plàstic biodegradable. Cal destacar que aquest 

sistema en primer moment seria el menys rentable de tots per la inversió 

econòmica que suposa, però a la llarga al no generar quasi bé residus evitaria el 

reciclatge dels bitllets i sortiria molt més rentable que els altres.  

També veiem que és l‟opció que incrementa més la comoditat dels usuari. S‟ha 

de destacar que aquesta alternativa compleix amb escreix, el principal objectiu 

d‟aquest projecte, que sigui una alternativa sostenible ecològicament parlant.   

Així doncs, l‟alternativa que escollirem, i per tant la que dissenyarem és la d‟una 

targeta recarregable de plàstic biodegradable. 

 A partir d‟aquí em centraré en l‟alternativa escollida i s‟inicia el procés de 

disseny d‟aquesta i avaluació de la seva viabilitat o no. 
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CAPÍTOL 3:      

DISSENY 

En aquesta fase del Projecte de Fi de Carrera establirem les bases del que seria 

la proposta del nou  bitllet de transport públic més sostenible. Per a fer-ho 

tindrem en compte els criteris establerts anteriorment ja que aquests són els que 

defineixen les avantatges que el nou sistema  ha de tenir, i per tant marcar el 

seu futur disseny.  

Un cop definits els criteris, el que farem en primer lloc és fer  una recerca de les 

diferents tecnologies que hi ha al mercat actualment  per poder desenvolupar el 

nostre propòsit.  

A continuació començarà l‟etapa de concreció de les tecnologies estudiades, 

escollint les que millor s‟adaptin segons els nostres criteris. Intentant sempre 

que és pugui, d‟ adaptar les noves tecnologies escollides amb les que hi ha 

actualment. 

 

Tecnologies actuals en el mercat 

En els següents subapartats estudiarem les diferents tecnologies que hi ha 

actualment al mercat per a poder implantar el nou sistema tarifari de transport 

públic.  

Perquè el sistema funcioni hi ha dos grans grups de components que necessitem, 

per una banda tot el conjunt de maquinària que serveixen per interaccionar entre 

l‟administració pública que gestiona el transport públic, en el nostre cas l‟ATM, i 

l‟usuari. Dins d‟aquest grup podem trobar les maquines que emeten el bitllet i/o 

el recarreguen, d‟ara en endavant expenedores.  

D‟altra banda totes les màquines que serveixen per a fer efectiu el pagament 

d‟un servei i que per tant donen  ple dret a l‟usuari d‟utilitzar el corresponent 

servei de transport públic. D‟ara endavant les anomenarem validadores.  
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L‟altre gran grup seria l‟eina que permet a l‟usuari  poder utilitzar les diferents 

opcions de transport públic, el bitllet. Actualment la gran majoria de tecnologies 

necessàries per a poder implementar el nou sistema existeixen i funcionen.  

Un altre punt on incidirem bastant és la principal diferència que podem 

implementar respecte els sistemes vistos anteriorment (estat de l‟art), que ja 

funcionen en altres llocs del món. Aquesta seria la possibilitat d‟utilitzar plàstics 

biodegradables. 

3.1. Maquinària 

En aquest apartat farem una ullada a les principals famílies de màquines que 

existeixen. A diferencia dels bitllets, no hi ha una manera àgil de diferenciar els 

tipus de maquinaries, per això he dut a terme en primer lloc una divisió entre les 

màquines que llegeixen l‟ informació del bitllet i que validen el seu ús. 

En segon lloc totes aquelles que ens permeten comprar i recarregar els bitllets. 

Dins de cada classe he fet una comparativa entre les principals característiques 

de cada una de les màquines i de cada fabricant, per a poder-les escollir 

posteriorment amb més facilitat. 

3.1.1. Validadores4 

En aquest primer gran grup s‟hi engloben totes les màquines que funcionen com 

a lectors de les targetes intel·ligents. Aquestes, un cop han validat que el 

corresponent bitllet de transport conté suficients viatges, procedeix a descomptar 

el valor corresponent i permet l‟accés. Aquest últim punt només s‟aplica en el cas 

que la maquinària estigui situada en un espai físic diferent del propi mitjà de 

transport, en el cas del nostre estudi seria en trens, metros i ferrocarrils. Tant en 

els autobusos com en el tramvia, aquestes maquines estan situades a l‟interior 

del propi mitjà de transport. 

Com veurem aquest tipus de màquines no es regeixen per cap normativa 

especifica pel conjunt de la maquina, sinó que cadascuna de les seves funcions o 

dels seus components és regeix per la seva pròpia normativa. Tot i això, 

consultant els catàlegs i especificacions de les empreses fabricants, hem vist que 

la gran majoria d‟elles principalment es classifiquen segons la seva capacitat de 

lectura. Es a dir, s‟hi poden llegir targetes de contacte, de proximitat o ambdues 

alhora i per tant s‟hi aplica la ISO 7816 o la 144473 A/B. 

Principis de Funcionament  

Les targetes intel·ligents  utilitzen el sistema RFID5 que consta d‟un  lector amb 

un microcontrolador incorporat i una antena que opera a 13,56 MHz (freqüència 

RFID). El lector manté al seu voltant un camp electromagnètic de manera que en 

apropar una targeta al camp, aquesta s'alimenta elèctricament d'aquesta energia 

induïda i es pot establir la comunicació lector-targeta. Un cop establerta la 

comunicació ja comença l‟ intercanvi de dades. 

                                                             
4 Consultar Annex 2 
5 Identificació per radiofreqüència (en anglès)  
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En aquest procés s‟estableix una “conversa” de pregunta resposta entre la 

targeta i el lector. Un cop validades totes les dades, la maquinària efectuaria la 

seva funció corresponent. Descomptar import, permetre accés/sortida etc. 

Tipus 

Les màquines validadores que hi ha actualment en el mercat estan bastant 

estandarditzades, és per això que no hi ha una gran diferencia entre els diferents 

models oferts pels proveïdors. Per fer més àgil la seva selecció més endavant, he 

classificat la gran oferta que existeix. En primer lloc veurem les empreses que  

les desenvolupen. En segon lloc les he classificat segons la situació de la 

maquinària respecte el transport (Autobusos i Tramvia o Tren i Metro).  

Un cop fet això veurem les característiques de cadascun dels model. 

Tot seguit veurem les empreses que hem pres com a referència. 

 Isis Ingeniería y Sistemas: Enginyeria informàtica de Madrid 

especialitzada el en desenvolupament de sistemes de Transport, 

concretament en autobusos. Representant de l‟empresa alemanya 

KRAUTH.  

 Masisconvi: Empresa situada a la província de Barcelona. Especialitzada 

en desenvolupament de sistemes i maquinària per el control de passatgers 

i del transport. Tots els seus productes estan homologats per Applus.  

 

Validadores situades dins del Transport 

Aquestes validadores estan situades a l‟interior del mateix transport, això fa que 

hagin de tenir un disseny més ergonòmic, més compacte i que no tinguin cap 

part mecànica de control d‟accés. Ja que la seva única funció és validar el bitllet i 

descomptar el import corresponent. 

 ISIS-CC4 

Validadora que permet llegir únicament targetes de contacte, té un 

disseny molt compacte, no obstant no ofereix cap tipus d‟informació amb 

l‟usuari. Instal·lació en el quadre de comandament del conductor. 

 

            Figura 13. ISIS-CC4 
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 ISIS-CS4  

Validadora de targetes de proximitat, disseny molt compacte i que permet 

la seva instal·lació en qualssevol lloc, no ofereix cap tipus de informació 

amb l‟usuari.  

 

           Figura 14. ISIS-CS4 

 ISIS LINCE 

Validadora de targetes de proximitat, té unes mides més grans degut a 

que disposa d‟una pantalla de comunicació amb l‟usuari, senyals acústics 

d‟avís. Es pot instal·lar tant el quadre de comandament com en barres 

verticals dins del autobús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. ISIS LINCE 

  



Estudi, Disseny i Viabilitat d’un bitllet de transport públic sostenible 

- 35 - 
 

 CTC-803 

Validadora desenvolupada per Masisconvi, permet la lectura de targetes de 

proximitat. Disposa d‟una pantalla  retro-il·luminada6 i de senyals acústics 

d‟avis. Té un disseny molt ergonòmic ja que permet una perfecte 

integració amb les barres verticals on va fixada. És un disseny elegant i 

sense arestes que puguin ocasionar lesions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. CTC-803 

 CTC-300 

Model amb les mateixes característiques que l‟anterior, però aquest 

permet llegir també targetes de contacte  i disposa d‟un sistema de auto-

expulsió. El seu disseny exterior és diferent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. CTC-300 

 

 

                                                             
6 Il·luminació amb leds. 
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 ISIS RC6 / ETC-500 

Maquines validadores que permeten validar i donar un rebut de l‟operació 

a l‟usuari. La primera està desenvolupada per ISIS i la segona per 

Masisconvi. Permeten la lectura de Targetes de contacte i de proximitat. 

Tenen també una pantalla i teclat per que el conductor expedeix bitllets 

d‟un sol ús ( Sistema combinat). La seva instal·lació per tant serà en el 

quadre de comandament del conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 18. ISIS RC6                               Figura 19. ETC-500 

 Claus de memòria Flash 

La clau Flash Memory, permet programar la configuració del sistema 

tarifari, recollir les dades per la gestió administrativa i històrica o 

actualitzar el sistema operatiu de la pròpia expenedora. 

La clau Flash Memory garanteix la conservació de les dades durant 10 

anys i la realització de més de 200.000 insercions. Els models de 

Masisconvi l‟incorporen. 

 

Figura 20. Claus de memòria Flash 
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Validadores situades a l’exterior del Transport 

Aquestes validadores estan situades a l‟exterior del transport. A més de validar el 

bitllet i descomptar l‟ import corresponent, també limiten l‟accés al transport en 

qüestió (tren,metro...). Per a fer-ho la validadora està connectada a un suport 

mecànic que limita l‟accés, aquest poden ser unes portes, un torniquet... el qual 

un cop s‟ha dut a terme la operació correctament, permet el pas de l‟usuari. 

Val a dir que ens molts sistemes implantats, s‟aprofita el dispositiu lector dels 

models vistos anteriorment i s‟acoblen en el dispositiu mecànic. 

 

 CTC-902  

Dispositiu fabricat per Masisconvi, que té les mateixes característiques que 

el CTC-300 però que el permet acoblar a qualsevol tipus de tancament 

mecànic, degut a les seves dimensions reduïdes.  

 

Figura 21. CTC-902 

3.1.2. Expenedores7 

En aquest segon grup trobem totes aquelles maquines, que independentment 

d‟on estiguin situades, serveixen per fer tres operacions bàsiques. En primer lloc 

adquirir nous títols de transport,en segon lloc per a recarregar títols ja adquirits i 

en tercer lloc poder consultar el saldo disponible que té cada usuari en  el seu 

títol ja adquirit anteriorment. 

Aquest tipus de maquinària no respon a cap normativa especifica, però si alguns 

dels seus components com per exemple el lector. Totes elles són capaces de 

llegir qualsevol tipus de targeta, ja sigui de contacte, de proximitat o mixta. 

Principis de Funcionament  

Les màquines expenedores de bitllets, com he dit tenen tres funcions bàsiques. 

Per a dur terme totes tres es segueix un procediment similar.  

En el tres casos, l‟usuari mitjançant la pantalla o el botons corresponents tria la 

funció desitjada. En el cas de l‟adquisició d‟un nou bitllet de transport, l‟usuari 

haurà de seleccionar la modalitat de bitllet que desitgi, tot seguit introduir les 

                                                             
7 Consultar Annex 2 
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dades si s‟escau i a continuació els diners corresponents. La maquina li donarà 

una targeta amb el saldo escollit.  

En el cas de la recàrrega, un cop seleccionada l‟opció, l‟usuari introdueix la 

targeta. En aquest moment torna haver-hi un diàleg entre la targeta i la 

màquina, un cop s‟han verificat totes les dades, es procedeix a fer la recarrega 

segons el valor desitjat i es retorna la targeta. 

Finalment en el cas de la consulta del saldo, l‟usuari un cop triada l‟opció 

corresponent, introdueix la targeta. Un altre cop s‟estableix un diàleg entre la 

maquinària i la targeta. Un cop finalitzat aquest l‟usuari veu el seu saldo en 

pantalla. 

Tant l‟operació de consulta de saldo com la de recarrega es poden realitzar una 

darrera l‟altre sense haver de treure el bitllet.  

Tipus 

A continuació veurem els diferents tipus d‟expenedores que existeixen. He agafat 

un representació dels tres tipus principals, ja que totes s‟assemblen molt alhora 

de funcionar, només canvia el format. 

Respecte l‟ubicació, en aquest no farem cap distinció ja que seguint el model 

actual les màquines expenedores es troben situades sempre a l‟exterior del propi 

transport.  

 TR-202 

Aquest model d‟expenedora, fabricat per Masisconvi és el més senzill i 

compacte de tots, degut això és pot posar en molts llocs inclús dintre del 

mateix autobús en el quadre de comandament del conductor. No obstant, 

necessita que hi hagi un responsable, en el nostre cas el conductor, que 

s‟encarregui de fer el cobrament de les recarregues i de l‟activació de les 

noves targetes adquirides. Un cop realitzada l‟operació entrega un 

comprovant. 

 

Figura 22. TR-202 

  



Estudi, Disseny i Viabilitat d’un bitllet de transport públic sostenible 

- 39 - 
 

 MAR-303 

Aquest model també fabricat per Masisconvi, és més complex que 

l‟anterior, ja que permet fer les tres funcions bàsiques anteriorment 

descrites. Té una mida  més gran que l‟anterior, per tant com hem dit 

aniria instal·lada fora del propi transport. D‟altre banda només accepta 

pagaments amb paper moneda i no retorna el canvi. Disposa d‟una 

pantalla gràfica no tàctil, amb botons laterals per escollir l‟opció desitjada. 

Disposa de connexió GPRS, per  a poder accedir remotament a dades 

d‟interès per l‟empresa que gestioni el transport públic. Sistema acústic de 

alarma, de falta de paper i fora de servei. 

 

Figura 23. MAR-303 

 AK-0332 

Model semblant a nivell de característiques, amb la que hem vist 

anteriorment (MCA-303). Fabricat per l‟empresa Alemanya Krauth i 

distribuïda per ISIS. L‟única diferencia que hi ha amb l‟anterior és que 

aquesta permet llegir també targetes amb banda magnètica.  

 

Figura 24. AK-0332 
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 MCA-904 

Aquest és el model més complex de Masisconvi, permet fer les tres 

funcions principals. Permet pagar en tres modalitats diferents, monedes, 

paper moneda i targeta bancària. Retorna el canvi en monedes. Disposa 

d‟una gran pantalla tàctil, amb la possibilitat de programar-hi un programa 

de compra entenedor i fàcil per a l‟usuari. Opció de connexió GPRS per a 

poder accedir remotament a dades d‟interès, per l‟empresa que gestioni el 

transport públic. Alarma, avís de falta de paper i de fora de servei, 

mitjançant connexió GPRS. 

 

Figura 25. MCA-904 

 AK-0328 

Model semblant a nivell de característiques, amb la que hem vist 

anteriorment (MCA-904). Fabricat per l‟empresa Alemanya Krauth i 

distribuïda per ISIS. L‟única diferencia que hi ha amb l‟anterior és que 

aquesta permet llegir també targetes amb banda magnètica.  

 

Figura 26. AK-0328 
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3.2. Bitllets 

En el següent apartat procedirem a establir les bases del disseny del bitllet de 

transport públic sostenible. Per això en primer lloc veurem les dos gran famílies 

de tipus de targetes intel·ligents que hi ha, actualment en el mercat. 

3.2.1. Magnètiques 

Les targetes de banda magnètica són un tipus de targeta capaç d'emmagatzemar 

dades. Per fer-ho modifica el magnetisme de les minúscules partícules 

magnètiques que hi ha a una banda de la targeta. La targeta de banda 

magnètica és modifica i llegeix per mitjà de contacte físic, entre la banda i el 

lector. 

Aquesta banda magnètica consta de tres pistes de partícules magnètiques. Cada 

pista està dividida en dominis 1/75 d'una polzada de llarg. Cada domini 

representa un bit.  

Per tant el total de dades la capacitat de càrrega d'una targeta de banda 

magnètica és 900 - 1000 bits. 

Les targetes de banda magnètica es van introduir per a:   

 Emmagatzemar les dades en un format llegible per màquina.  

 Reduir al mínim la utilització de paper en les transaccions financeres.  

  Permetre l'automatització. 

No obstant les targetes magnètiques tenen un nivell de seguretat molt baix, el 

que fa que puguin ser fàcilment copiades.  

3.2.2. Introducció targetes intel·ligents 

Actualment la gran majoria de targetes que fem servir utilitzen la tecnologia 

anteriorment explicada, no obstant aquestes tenen un gran problema i és que les 

seves dades són fàcilment plagiades i per tant no poden contenir dades 

confidencials. 

Això va propiciar que a principis dels anys 70 es comencessin a desenvolupar les 

primeres targetes intel·ligents. Aquestes es continuaren desenvolupant fins el 

començament del seu ús massiu els anys 90, amb  l‟aparició de les targetes SIM 

per a telèfons mòbils.  

La principal diferencia entre les targetes amb banda magnètica i les intel·ligents, 

és que aquestes tenen un xip intel·ligent. Aquest xip pot ser només de memòria 

o contenir un microprocessador (CPU) amb un sistema operatiu que li permet fer 

una sèrie de tasques com: 

1. Emmagatzemar 

2. Encriptar informació 

3. Llegir i escriure dades. 
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La incorporació d'un circuit integrat ofereix tres nous elements que poden 

afavorir la seva utilització generalitzada: 

 
 - Miniaturització 

- Lògica programable 

- Interfície directa de comunicacions electròniques. 
 

3.3. Targetes intel·ligents 

Un cop feta una petita introducció en el món de les targetes intel·ligents, hem de 

dir que de targetes intel·ligents n‟hi ha de moltes classes, des de molt senzilles 

fins a d‟altres realment complexes. No obstant a l‟hora de classificar-les no 

només les podem dividir segons la seva utilitat, sinó també per la seva mida, la 

seva capacitat, la configuració del seu sistema operatiu... Per tant  farem una 

breu menció de les diferents possibles classificacions i els tipus que hi ha de cada 

una.  

3.3.1. Classificació targetes intel·ligents 

En primer lloc podríem classificar-les segons la seva capacitat, és a dir segons les 

funcions que sigui capaç de desenvolupar el seu xip, segons aquest criteri 

trobem  tres classes principals:  

  De Memòria: targetes que únicament  serveixen per emmagatzemar 

informació. 

  Microprocessadores: targetes amb una estructura semblant a la d'un 

ordinador (processador, memòria volàtil, memòria durable).  

 Criptogràfiques: Són semblants a les anteriors però amb funcions de 

xifratge de dades més complex i per tant molt més segures. 

La següent classificació que podríem fer seria segons el format o mida de la 

targeta que venen definits per la norma ISO 7816, que més endavant veurem 

amb més profunditat. Llavors podem diferenciar entre: 

 ID 000: És la mida  que tenen targetes SIM utilitzades en telefonia mòbil . 

  ID 00: Una grandària mitjana poc utilitzada comercialment. 

 ID 1: La mida més habitual, semblant al de les targetes de crèdit. 

La tercera seria la classificació segons l‟estructura del seu sistema operatiu. Les 

podem classificar com: 

 Targetes de memòria: Disposen d'un sistema operatiu limitat amb unes 

ordres bàsiques de lectura i escriptura . Poden tenir capacitats de 

seguretat per protegir l'accés a determinades zones de la memòria. 

 Basades en sistemes de fitxers, aplicacions i comandes: Aquestes 

targetes disposen de l'equivalent a un sistema de fitxers compatible amb 

l'estàndard ISO / IEC 7816 part 4 i un sistema operatiu en què s'incrusten 
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una o més aplicacions (durant el procés de fabricació) que exposen una 

sèrie de comandes que es poden invocar a través d'APIs de programació. 

 Java Cards: Una Java Card és una targeta capaç d'executar mini-

aplicacions Java. En aquest tipus de targetes el sistema operatiu és una 

petita màquina virtual Java (JVM) i en elles es poden carregar 

dinàmicament aplicacions desenvolupades específicament per a aquest 

entorn. 

Finalment podem classificar les targetes segons  la interfície de contacte amb el 

lector. Aquesta ve regida per diverses ISO‟s, tot i que totes parteixen com a base 

de la ISO 7816. Aquestes les podem dividir en tres categories principals i una 

darrera que és la combinació de dos. Basant-nos amb les ISO‟s que apliquen 

cadascuna les podem classificar com: 

 Targetes de contacte: Venen definides per la ISO 7816, la seva principal 

característica és que per a poder funcionar el lector i la targeta han de 

tenir un contacte físic. 

 Targetes de proximitat: Aquestes venen definides per la ISO 1443 A/B 

la seva principal característica es que poden operar sense que el lector i la 

targeta estiguin en contacte.  

 Targetes de veïnatge: Venen definides per la ISO 15693, la distancia 

entre el lector i la targeta pot ser més gran que amb les de proximitat.  

 Targetes dual: Son una combinació de les targetes intel·ligents de 

contacte i les de proximitat, poden operar en les dues modalitats. 

Com hem vist hi ha diversos criteris a tenir en compte a l‟hora de classificar les 

targetes intel·ligents, no obstant crec que de les diferents classificacions vistes, 

la que les classifica segons les diferents ISO‟s que apliquen i la distancia entre el 

lector i la targeta és la més interessant, ja que la gran majoria de fabricants és 

basen en aquests criteris, per classificar les targetes i el seus productes 

relacionats.  

Per aquest motiu he decidit enfocar la futura elecció del tipus de targeta segons 

aquest criteri. 

3.3.2. Classificació segons ISO 

A continuació entrarem amb més profunditat a estudiar els diferents tipus de 

targeta segons l‟ISO que apliquen. 

Al diagrama següent podem veure com classificaríem les targetes segons la ISO 

que apliquen, la seva principal característica i el tipus. 
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     Figura 27. Classificació de targetes segons ISO 

 

 

Com veiem hi ha quatre tipus de targetes. De Contacte, Proximitat, Veïnatge i 

Dual, també veiem les ISO‟s aplicades  en cada cas. Com hem dit anteriorment 

hi ha un ISO principal la 7816, de la qual parteixen totes les altres. Això fa que 

com veiem a la figura següent, hi ha hagi un xip base que ve determinat per la 

ISO 7816 i llavors s‟hi acobla un altre que exerceix com antena i que compleix la 

resta de normatives. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Targeta de proximitat 

 

Tornant al diagrama, també s‟hi mostra la principal característica que diferencia 

els diversos tipus de targetes segons la distancia de contacte. Finalment 

s‟introdueixen les dos principals tecnologies que apliquen respectivament la ISO 

1443 A i B. 
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Tot seguit estudiarem amb més profunditat cadascuna de les ISO‟s esmentades, 

ja que totes aquestes normes ens ajudaran a definir quina targeta volem. A 

efectes pràctics, en la memòria només s‟inclouran els apartats que més 

rellevància tinguin per el nostre propòsit. 

3.3.3. ISO/IEC 7816 de Contacte8 

La norma ISO 7816 és un estàndard internacional que regula com han de ser les 

targetes intel·ligents de contacte. Aquesta norma està gestionada conjuntament 

per la Organització Internacional De Normalització (ISO) i  la Comissió 

Electrotècnica Internacional (IEC). Es tracta d'una extensió de la ISO 7.810. 

Aquesta ISO va ser editada per el Comitè Tècnic Conjunt (JTC) 1/Subcomitè (SC) 

17. 

Com totes les normes ISO‟s està dividida en diversos apartats i cadascun d‟ells 

defineix una de les característiques de les targetes intel·ligents.  

A continuació veurem quin són aquests apartats i com hem dit definirem els més 

rellevants. 

 7816-1: Característiques físiques 

Aquesta part descriu les característiques físiques de la targeta. Com pot ser la 

mida del circuit integrat, com hem vist anteriorment, la resistència a diferents 

exposicions (Raig-X, Ultraviolats...). 

La ISO7816-1 defineix també les característiques  que ha de tenir una targeta 

quan es doblega o flexiona. Les connexions entre els connectors de la superfície i 

els pins de la matriu de silici s'han de mantenir i suportar aquests esforços 

mecànics.  

 7816-2: Targetes amb contactes - Dimensions i localització dels contactes 

En aquest apartat es defineixen les dimensions, el nombre, la funció i la ubicació 

dels contactes elèctrics que estant dins de la matriu de silici.  

Segons la norma les targetes han de tenir  8 contactes elèctrics que s‟anomenen 

com C1 a C8. Actualment no tots els 8 contactes estan connectats elèctricament 

amb el xip. Aquests no són utilitzats en l'actualitat, estan reservats per al futur. 

  7816-3: Característiques elèctriques 

En aquest apart es descriuen els senyals elèctrics i els protocols de transmissió 

de les targetes de circuit integrat. Es defineixen les característiques elèctriques 

de cada un dels contactes, aquest és un apartat important per les empreses 

desenvolupadores dels circuits integrats de les targetes intel·ligents. 

  7816-4: Organització, la seguretat i els comandaments per a l‟intercanvi 

d'informació 

En aquest apartat  la interfície física entre el lector i la targeta és indiferent, és a 

dir que s‟aplica tant a les targetes de contacte, com en les de proximitat i 

veïnatge. En aquest és defineix el sistema d‟organització dels diferents fitxers 

que conté.  

                                                             
8 Consultar Annex 3 
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Com en la gran majoria de sistemes operatius actuals aquests s‟agrupen en un 

ordre jeràrquic, dividits en tres grans grups: Fitxers principals (MF) els quals són 

l'arrel de la jerarquia. S'identifiquen per 3F 00, contenen la informació i la llista 

dels fitxers continguts dins la targeta. 

Fitxers dedicats (DF) són com directoris en les targetes intel·ligents i contenen 

les dades relatives a una aplicació.  

Fitxers elementals (EF) en el qual s'emmagatzemen les dades realment. Aquest 

és subdivideix en quatre tipus de fitxer: Binari, lineal de longitud variable, lineal 

de longitud fixa i cíclic de registres. 

 7816-5: Registre de la sol·licitud dels proveïdors. 

 7816-6: Interoperabilitat en els elements de dades per a l'intercanvi. 

 7816-7: Interoperabilitat en els comandaments de la targeta (SCQL). 

 7816-8: Comandes per operacions de seguretat. 

 7816-9: Comandaments per a la gestió de la targeta. 

 7816-10: Senyals electròniques per operació síncrona. 

 7816-11: Verificació de la identitat personal a través de mètodes 

biomètrics. 

 7816-12: Targetes amb contactes. Interfície elèctrica USB i procediments 

operatius. 

 7816-13: Comandes d'administració d'aplicacions en múltiples aplicacions 

entorn. 

 7816-15: Aplicació d'informació criptogràfica. 

La ISO 7816, serveix com a base per les altres dos ISO‟s que se‟n deriven, per 

tant les principals característiques d‟aquesta són comunes per totes les altres. 

3.3.4. ISO/IEC 14443 A/B de Proximitat9 

L'estàndard va ser desenvolupat pel Grup de Treball de 8 de la Subcomissió 17 

en ISO / IEC Comitè Tècnic Conjunt 1. 

La norma ISO / IEC 14443 consta de quatre parts i es descriuen dos tipus de 

targetes: Tipus A/B. 

A continuació analitzarem cadascun dels apartats: 

 14443-1: Característiques físiques 

Defineix la mida i les característiques físiques de la targeta. També enumera 

diversos esforços que la targeta ha de ser capaç de suportar sense tenir danys 

permanent en la funcionalitat. Aquestes proves tenen per objecte que es 

realitzarà a nivell de targetes i depenen de la construcció de la targeta i en el 

disseny de l'antena, la majoria dels requisits no poden ser fàcilment traduït a el 

nivell de morir. 
                                                             
9 Consultar Annex 3 

http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-5:_Registre_de_la_sol.C2.B7licitud_dels_prove.C3.AFdors
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-6:_Interoperabilitat_en_els_elements_de_dades_per_a_l.27intercanvi
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-7:_Interoperabilitat_en_els_comandaments_de_la_targeta_.28SCQL.29
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-8:_Comandes_per_operacions_de_seguretat
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-9:_Comandaments_per_a_la_gesti.C3.B3_de_la_targeta
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-10:_Senyals_electr.C3.B2niques_per_operaci.C3.B3_s.C3.ADncrona
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-11:_Verificaci.C3.B3_de_la_identitat_personal_a_trav.C3.A9s_de_m.C3.A8todes_biom.C3.A8trics
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-11:_Verificaci.C3.B3_de_la_identitat_personal_a_trav.C3.A9s_de_m.C3.A8todes_biom.C3.A8trics
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-12_Targetes_amb_contactes._Interf.C3.ADcie_el.C3.A8ctrica_USB_i_procediments_operatius
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-12_Targetes_amb_contactes._Interf.C3.ADcie_el.C3.A8ctrica_USB_i_procediments_operatius
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-13:_Comandes_d.27administraci.C3.B3_d.27aplicacions_en_m.C3.BAltiples_aplicacions_entorn
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-13:_Comandes_d.27administraci.C3.B3_d.27aplicacions_en_m.C3.BAltiples_aplicacions_entorn
http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_7816#7816-15:_Aplicaci.C3.B3_d.27informaci.C3.B3_criptogr.C3.A0fica


Estudi, Disseny i Viabilitat d’un bitllet de transport públic sostenible 

- 47 - 
 

 14443-2:De potència de ràdio freqüència i la interfície de senyalització 

Defineix la potència de RF i la interfície del senyal. Dues sistemes de 

senyalització, Tipus A i tipus B, es defineixen en la part 2. Tant la comunicació 

sistemes són la meitat a dues cares amb una kbit 106 per segon velocitat de 

dades en cada direcció. Dades transmesos per la targeta de càrrega modulada 

amb una subportadora de 847,5 kHz. La targeta és alimentat pel camp de RF i 

no requereix bateria és. 

 14443-3:Inicialització i anticol·lisió 

Defineix els protocols d'inicialització i anticol·lisió per al Tipus A i Tipus B. Les 

comandes anticol·lisió, les respostes, full de dades, i moment es defineixen en la 

part 3. L'esquema d'inicialització i anticol·lisió està dissenyat per permeten la 

construcció de lectors multi-protocol que permeti la comunicació amb els dos 

Tipus A i Tipus B targetes. Tots dos tipus de targetes d'esperar en silenci en el 

camp durant un sondeig ordres. Un lector multi-protocol enquesta d'un tipus de 

targeta, completar qualsevol transaccions amb targetes de respondre, i després 

enquesta per a l'altre tipus de targeta i realitzar transaccions amb ells.  

 14443-4:Protocols de transmissió 

Defineix les dades d'alt nivell de protocols de transmissió per al Tipus A i Tipus B. 

Els protocols descrits en la part 4, són elements opcionals de la 

ISO / IEC 14443 estàndard, targetes de proximitat es poden dissenyar amb o 

sense el suport de Part 4 protocols. El PICC informes per al lector si és 

compatible amb les ordres a la part 4 la resposta a l'ordre de votació (segons es 

defineix en la part 3). El protocol defineix en la part 4 és també capaç de 

transferir dades de l'aplicació del protocol unitats com les definides en la norma 

ISO / IEC 7816-4 de selecció d'aplicacions i com es defineix en la norma ISO / 

IEC. 

 

Diferencies entre A i B 

El tipus A utilitza 100% d'amplitud de modulació del camp de RF10 per a la 

comunicació entre el lector i la targeta amb l'actualització de les dades 

codificades tipus Miller (veure Fig. 29). 

Les comunicacions entre la targeta i el lector utilitzen la modulació OOK11 d'una 

subportadora de 847,5 kHz amb les dades codificades tipus Manchester (veure 

Fig. 29). En el tipus A de senyalització, de la RF el camp s'apaga per períodes 

curts de temps quan el lector està transmetent. El circuit integrat 

d'emmagatzemar suficient energia en condensadors interns per continuar 

funcionant mentre que el camp de RF està momentàniament apagat durant la 

modulació. 

                                                             
10 Radio freqüència. 
11 On / Off de modulació Introducció (PICC a PCD de tipus A). PICC: Proximitat de la targeta al circuit integrat. 
PCD:Proximitat del dispositiu d’acoblament (lector/gravador) 
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Figura 29. Codificació tipus A (extret de Atmel 1) 

 

 

En canvi el tipus B utilitza 10% d'amplitud de modulació  del camp RF per a la 

comunicació entre el lector i la targeta amb les dades codificades NRZ12.  La 

comunicació entre la targeta i el lector utilitza la modulació BPSK13 d'una 

subportadora de 847,5 kHz amb les dades codificades NRZ-L. El camp RF està 

contínuament en comunicació per el tipus B. 

 

 

Figura 30. Codificació tipus B (extret de Atmel 1) 

  

                                                             
12 NRZ-L no de tornada a zero (L per al nivell) de codificació de dades (PICC per a la transmissió de dades) 
13 Canvi de fase binari de modulació d’ Introducció, (PICC a PCD del tipus B) 
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Existeixen dos grans classes de tecnologies  de targetes que segueixen la norma 

ISO 14443 A/B respectivament, en primer lloc la tecnologia Mifare i en segon lloc 

la Calypso. Ambdues tenen un gran implantació en l‟actualitat, a continuació  les 

analitzarem. 

3.3.5. Mifare14 ISO-14443 A. 

Mifare és la tecnologia Tíscar15 més àmpliament instal·lada al món amb 

aproximadament 250 milions de Tíscar i 1.5 milions de mòduls lectors venuts.  

És equivalent a les 3 primeres parts de la norma ISO 14443 Tipus A.  

La distància típica de lectura és de 10 cm. La tecnologia Mifare és propietat de 

Philips Àustria Gmbh. La tecnologia és econòmica i ràpida, raó per la qual és la 

més utilitzada a nivell mundial. 

Les targetes Mifare són targetes de memòria protegida. Estan dividides en 

sectors i blocs i mecanismes simples de seguretat per al control d'accés. La seva 

capacitat de còmput no permet realitzar operacions criptogràfiques o 

d'autenticació mútua d'alt nivell, estant principalment destinades a moneders 

electrònics simples, control d'accés, targetes d'identitat corporatives, targetes de 

transport urbà o per ticketing . 

Funcionament 

Cada sector es divideix en quatre blocs, dels quals tres poden contenir informació 

de l'usuari. La informació és de format lliure, i es pot modificar amb ordres 

simples de lectura i escriptura. Mifare proveeix un format especial anomenat 

'bloc de valor'; els blocs que tenen informació guardada en aquest format es 

comporten d'una forma diferent, incloent operacions de descompte i increment. 

Els sectors utilitzen dues claus d'accés anomenades 'A' i 'B'. Aquestes claus 

s'emmagatzemen en el quart bloc juntament amb els permisos d'accés a cada un 

dels tres blocs. Aquests permisos poden ser: lectura, escriptura, descompte o 

increment (per blocs de valor). 

Una vegada que s'acosta la targeta a un lector, aquesta s'activa i inicia un procés 

d'intercanvi amb el lector per establir una comunicació xifrada. Aquest procés és 

igual amb totes les targetes i està dissenyat per a proveir protecció contra 

escolta del canal, no per autentificar la targeta o el lector.  

Després d'establir un canal xifrat la targeta envia un codi d'identificació de 

connexió, que usualment és el número de sèrie de la targeta encara que la 

norma ISO 14443 diu que aquest nombre pot ser aleatori. Amb aquest número 

de connexió el lector està en capacitat de realitzar qualsevol operació en la 

targeta, prèvia presentació de les claus d'accés als respectius sectors. 

3.3.6. Calypso16 ISO-14443 B 

Calypso és el tipus de tecnologia que aplica l‟ISO 14443 part B. Aquesta 

tecnologia a diferencia de la vista anteriorment no va ser desenvolupada per una 

empresa, si no que surt fruit de les necessitats dels principals operadors de 

                                                             
14 Consultar Annex 4 
15 Targetes intel·ligents sense contacte. 
16 Consultar Annex 4 
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transport públic europeus, posteriorment s‟hi han afegit altres operadors a nivell 

mundial. 

El seu objectiu era desenvolupar una tecnologia oberta per a tots els objectes 

portàtils que es necessitaven per operar la venta de bitllets de manera segura, 

ràpida i fiable, del transport públic. 

Per dur a terme aquest projecte, el consorci va delegar en primer lloc el 

desenvolupament a l‟empresa INNOVATRON, posteriorment hi hagut diverses 

empreses, que han desenvolupat diferents productes a partir de les 

especificacions fetes per el consorci de les Calypso. 

Funcionament 

El funcionament de les targetes Calypso  a nivell pràctic, és igual que en el cas 

de les Mifare. No obstant tenen algunes diferencies respecte la modulació, la 

classificació del plans i en el protocols d‟inicialització de cada un dels diferents 

procediments. Ambdues també comparteixen els mateixos protocols de seguretat 

d‟alt nivell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Implantació Calypso al món (extret de Calypso) 

 

3.3.7. ISO/IEC 15693 ( de veïnatge  major distancia) 

ISO / IEC 15693 és un estàndard ISO per a targetes de proximitat, és a dir, 

targetes que poden ser llegides des d'una distància major respecte a les targetes 

de proximitat(ISO 14443) vistes anteriorment. 

En la ISO 15693 els sistemes funcionen amb una freqüència de 13.56 MHz i 

tenen una distància màxima de lectura entre 1 i 1,5 metres. Com les targetes de 

proximitat han d'operar a una distància més gran, el camp magnètic necessari és 

menor (0,15-5 A / m) a la d'una targeta de proximitat (de 1,5 a 7,5 A / m). 

Aquesta ISO va ser editada per el Comitè Tècnic Conjunt (JTC)1/Subcomitè (SC) 

17. Es divideix en tres parts, que veurem tot seguit: 
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 15693-1: Característiques físiques 

Com en els altres ISO‟s que hem vist, en aquest apartat es determinen les 

característiques físiques que ha de tenir la targeta, la seva resistència a diferents 

situacions (Rajos-X, ultraviolats..).  

 15693-2: Poder del radi de freqüència i interfície de senyals: 

Aquesta part de la norma ISO15693 descriu les característiques elèctriques de la 

interfície de contacte entre una targeta de veïnatge i un dispositiu lector. En 

aquest cas l‟ interfície inclou l'energia i les comunicacions bidireccionals. 

 15693-3: Anticol·lisió i protocols de transmissió 

Aquesta part de la norma ISO / IEC 15693 descriu els protocols de anticol·lisió i 

els de transmissió de dades entre VICC17 i un VCD18 i viceversa. 

Mètodes per detectar i la col·lisió entre diverses targetes. I finalment aporta 

mitjans per facilitar i accelerar la selecció d'una entre diverses targetes, basats 

en criteris d'aplicació. 

3.3.8. Mercat 

Un cop vistes les principals característiques que segons la normativa 

internacional han de complir les targetes intel·ligents, passarem a analitzar les 

diferents alternatives comercials que existeixen actualment el mercat. Per fer-ho 

enumerarem les diferents empreses i els seus models. A continuació els 

compararem, agrupant-los segons siguin de contacte, proximitat o veïnatge. 

 

Taula 3. Targetes de contacte(ISO 7816) 

Empresa Model Tecnologia Capacitat Característiques 

Infineon SLE 66C ISO 7816 
4-68 KB 
EEPROM19 

El CPU esta dividit en dos 
parts. 

Infineon SLE 66CX ISO 7816 
16-144 KB 
EEPROM 

Igual que les anteriors peró 
amb encriptació extra. 

Infineon SLE 76CF ISO 7816 
256-504 KB 
FLASH20 

La memoria és flash, i per tant 

la velocitat de lectura és 
major. 

Infineon SLE 77CF ISO 7816 
256-504 KB 
FLASH 

Igual que les anteriors peró 
amb encriptació extra. 

 

                                                             
17 Vicinity integrated circuit card 
18

 Vicinity coupling device 
19 Són les sigles de Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable i 

esborrable elèctricament). És un tipus de memòria ROM que pot ser programat, esborrat i 

reprogramat elèctricament, no obstant només permet actuar en una sola cel·la de programació. 

20 Tecnologia d'emmagatzematge derivada de la memòria EEPROM, que permet la lecto-escriptura de 
múltiples posicions de memòria en la mateixa operació. Lo qual permet velocitats de funcionament 
molt superiors a la tecnologia EEPROM. 



Jan Solé Barbany 

- 52 - 
 

Taula 4. Targetes de proximitat (ISO14443 A/B) 

Empresa Model Tecnologia Capacitat Característiques 

STMicroelectro
nics 

CTS256 CALYPSO 
256 bits 

EEPROM 

Targeta de baixa capacitat i 
poca seguretat. 

STMicroelectro
nics 

CTS512 CALYPSO 
512bits 
EEPROM 

Targeta amb capacitat mitjana 
i seguretat mitjana. 

STMicroelectro
nics 

SRI 512 CALYPSO 
608bits 
EEPROM 

Similar anterior amb més 
capacitat.  

STMicroelectro
nics 

SRIX 4k CALYPSO 
0.5 KB 

EEPROM 
La més utilitzada. 

Philips/ NXP Classic Mifare 
1-4 KB 
EEPROM 

La més utilitzada 

Philips/ NXP 
Ultralight 

C 
Mifare 

192 bytes 

EEPROM 

Molt barata, sense seguretat. 
S‟acostuma a fer servir com a 

un sol ús. 

Philips/ NXP 
Prox / 
Smart MX 

Mifare 
1-4KB 
EEPROM 

Incorporen un sistema 
operatiu,que permet realitzar 
operacions complexes i més 
seguretat. 

Philips/ NXP 
DESFire 
EV1 

Mifare 
2-8KB 
EEPROM 

Permet un gran nombre 
d‟aplicacions i amb una alta 
seguretat. 

 

 

Taula 5. Targetes de veïnatge 

Empresa Model Tecnologia Capacitat Característiques 

Infineon SRF 55V02 ISO 15693 
288 Byte 

EEPROM 
Versió light 

Infineon SRF 55V10 ISO 15693 
1.3 KB 
EEPROM 

Estàndard amb més 
seguretat. 

Infineon SRF 66V10 ISO 15693 
0.2-1.3 KB 
EEPROM 

Estàndard 

STMicroelectro
nics 

LRI ISO 15693 
0.13-0.25 KB 

EEPROM 
Model estàndard  

STMicroelectro
nics 

LRIS ISO 15693 
0.25 - 8 KB 

EEPROM 

Mateixes capacitats però amb 
protecció per contrasenya 

 

Com veiem a mesura que augmentem la distancia de lectura menys capacitat de 

memòria tenen les targetes, en canvi quan més seguretat vulguem, més 

memòria haurà de tenir la targeta. Tot i així aquest blocs de més no serviran per 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Philips
http://ca.wikipedia.org/wiki/Philips
http://ca.wikipedia.org/wiki/Philips
http://ca.wikipedia.org/wiki/Philips
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incrementar la seva capacitat, ja que estaran exclusivament destinats a la 

seguretat de les dades contingudes, en la targeta. 

En el gràfic següent, es pot veure aquesta relació ens dels diferents models de 

Infineon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Relació seguretat- ISO i capacitat (Extret de Ifineon) 

A l‟hora d‟escollir la nostre targeta haurem de saber trobar el punt mitjà entre la 

seguretat necessària, la distancia de lectura i la capacitat de memòria, per tal 

d‟optimitzar el màxim les nostres targetes. 

3.4. Material targetes 

La majoria dels plàstics i polímers sintètics actuals s'obtenen a partir de 

productes petroquímics. Els plàstics convencionals són persistents en el medi 

ambient, de manera que un tractament inadequat d'eliminació dels residus de 

materials plàstics és una font significativa de contaminació ambiental. (Pearce F., 

2002) 

Cada vegada resulta més evident que l'ús de plàstics de llarga durada per a 

aplicacions de vida curta no està en absolut justificat, especialment quan hi ha 

un perill creixent de pertorbació del medi ambient. L'eliminació de residus 

plàstics és de gran interès en cirurgia(...), aplicacions tècniques i altres usos 

potencials (Michael Mang,2005). 

Per això un dels motius per el quals sorgeix aquest projecte, és per tal d‟introduir 

una millora respecte altres sistemes que com hem vist ja existeixen. Aquesta 

millora és poder utilitzar bitllets que el seu material principal sigui plàstic 

biodegradable i no com el que és fa servir actualment. 

Primer de tot i fruit de la recerca feta, hauríem de definir el que és la 

biodegradació i com es diferencià d‟altres processos de descomposició. 
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3.4.1. Biodegradables vs Oxodegradables 

Abans de començar a parlar dels plàstics biodegradables, cal definir la diferencia 

entre els que són biodegraden i els que s‟oxodegraden.  Moltes vegades hi ha 

confusió en aquest aspecte hi al no haver una normativa amplament 

desenvolupada, alguns productors/subministradors fan servir termes difusos, que 

poden fer pensar que un plàstic oxodegradable és biodegradable. 

 

La biodegradació : és un procés natural pel qual, els productes químics 

orgànics presents en el medi ambient es converteixen en compostos més 

simples, mineralitzant-se i es distribueixen en cicles elementals com ara el 

carboni, nitrogen i cicles de sofre. La biodegradació pot ocórrer només dins de la 

biosfera on els microorganismes juguen un paper central en el procés de 

biodegradació. ( R.Chandra, R.Rustgi,1998). Per tant els plàstics biodegradables, 

es descomponen únicament per l‟acció dels microorganismes. 

L’oxodegradació: Consisteix en afegir un additiu químic pro-degradant en els 

plàstics procedents de fonts petroquímiques com el :polietilè, polipropilè o 

poliestirè.                 

Aquest additiu s‟activa mitjançant llum ultraviolada (UV) de la radiació solar, 

calor i / o tensió mecànica que inicien el procés de degradació per oxidació. 

D'aquesta manera es redueix el pes molecular del polímer a causa del 

trencament de les cadenes moleculars. Quedant llavors quelcom amb un pes 

molecular prou baix, que seria susceptible de desenvolupar un procés de 

biodegradació amb el temps. 

Com veiem la oxodegradació consisteix en aconseguir que alguns plàstics 

convencionals es puguin biodegradar.  

Aquest mètode semblaria una possible solució, ja que permetria degradar 

plàstics que actualment és fan servir molt i dels quals les seves propietats i usos 

estant molt extensos. No obstant alguns estudis fets sobre aquest procés diuen 

que aquest deixa uns residus metàl·lics, potencialment tòxics per el medi 

ambient i per tant no els podríem considerar com a biodegradables. 

Com que el meu propòsit a l‟hora d‟incloure els plàstics biodegradables, és reduir 

el màxim l‟impacte mediambiental del nou sistema i els que són oxodegradables 

no ens ho asseguren, els descartarem com a possible alternativa. 

3.4.2. Tipus de plàstics biodegradables 

Els plàstics biodegradables ofereixen una sèrie d'avantatges quan es comparen 

amb els plàstics convencionals. Aquests són completament degradables en 

compostos que no danyen el medi ambient: aigua, diòxid de carboni i humus. A 

més aquests plàstics necessiten menys energia per a fabricar-se, el que 

contribueix amb el manteniment de les reserves fòssils (no renovables) del  

planeta (Mario Demicheli,2002). 

 

Els polímers biodegradables es divideixen en quatre grans grups, a continuació 

veurem un esquema amb els quatre gran grups i alguns exemples. 
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Segons Medina (2007) 1 

 

Figura 33. Divisió polímers biodegradables(Segons Medina 2007) 

La divisió feta anteriorment per els plàstics biodegradables, es fa segons l‟origen 

d‟aquests. 

 Naturals: Que provenen de fonts naturals, les quals per si mateixes ja fan 

el polímer en qüestió. 

 Sintetitzats de fonts renovables: Que provenen de fonts inesgotables, que 

combinades amb altres elements químics aconsegueixen obtenir el polímer 

desitjat.  

 Microorganismes o genèticament modificats: Els quals s‟obtenen a partir 

de microorganismes alterats, per obtenir el polímer desitjat. 

  

Polimers 
Biodegradables

Naturals

Cel·lulosa

Midó

Sintetitzats de 
fonts renovables

PLA

PGA

PCL

Microorganismes  
o genèticament 

modificats

PHA

P3HB

Barreja de plàstics 
biodegradables

PVOH
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Un cop vist la seva classificació, introduirem cadascun dels plàstics 

biodegradables anteriorment esmentats: 

 Cel·lulosa: La cel·lulosa és un polisacàrid compost exclusivament de 

molècules de glucosa, és doncs un homopolisacárid. És rígid, insoluble en 

aigua. La cel·lulosa és la biomolècula orgànica més. 

 

 

 

 

  Figura 34. Cel·lulosa                                     Figura 35. Midó 

 

 Midó: És un polisacàrid de reserva alimentària predominant en les plantes, 

constituït per amilosa i amilopectina.21  

 PLA: L‟àcid polilàctic és un polímer constituït per molècules d'àcid làctic, 

amb propietats semblants a les del PET .22  Es degrada fàcilment en aigua i 

òxid de carboni.  

 PGA: És un polímer biodegradable, termoplàstic. Es pot preparar a partir 

d'àcid glicòlic.23  

 

 

 

 

 

                    Figura 36. PLA                                         Figura 37. PGA 

 

 PCL: És un polièster biodegradable amb un baix punt de fusió. Polimeritzat  

partir de la caprolactona24. Té unes característiques semblants a les del 

poliuretà.  

 PHA: Són polièsters lineals produïts per la fermentació bacteriana de 

sucres o lípids. Són produïdes pels bacteris per emmagatzemar carboni i 

energia. Dins dels PHA el plàstic més conegut és el PH3B . 

                                                             
21 Els polisacàrids són polímers, els monòmers constituents són monosacàrids, els quals s'uneixen 
repetitivament mitjançant enllaços glucosídics 
22 Tereftalat de polietilè. 
23 Hidroxàcid incolor, i inodor i soluble en aigua. 
24 Derivat de la lactosa. 
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 PH3B: És el bioplàstic més estudiat i desenvolupat, es dóna sota 

condicions de estrés nutricional en el medi de cultiu. Falta de nutrients... 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. PCL                                          Figura 39. PH3B 

 

 PVOH: S‟obté per polimerització de l‟acetat de vinil. Biopolímer molt 

soluble amb aigua. 

 

 

 

 

                             

Figura 40. PVOH 

3.4.3. Principals Característiques25  

La paraula plàstic, procedeix del grec “Plastikos”, que significa "capaç de ser 

modelat" i que destaca la principal característica de les substàncies plàstiques: la 

seva deformabilitat davant l'aplicació de forces relativament febles i 

temperatures no molt allunyades de l'ambiental. Normalment els plàstics són 

lleugers i resisteixen bé la corrosió ambiental la qual cosa si bé a nivell pràctic és 

una de les seves avantatges, és un els grans esculls respecte a l'entorn, són 

bons aïllants tèrmics i elèctrics.  

Com que les matèries plàstiques tenen propietats específiques molt diferents, 

presenten també una àmplia gamma d'aplicacions i resulten, en comparació, més 

barates que altres materials. 

És important conèixer que de manera general, els plàstics biodegradables tenen 

males propietats mecàniques. La majoria no són estables enfront de l'aigua, són 

foto-degradables i biodegradables.  

A causa d'aquestes i altres propietats , els plàstics biodegradables, normalment 

són utilitzats per activitats que tenen una vida útil curta. 

No obstant actualment hi ha molts bioplàstics amb capacitat d‟igualar o superar 

el rendiment i  característiques d‟impressió del PVC, el PET o altres plàstics 

d‟origen petroquímic. (Jim Nangeroni,2000) 

                                                             
25 Consultar Annex 5. 
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En aquest sentit i contrastat per les principals empreses del sector, Natureworks, 

Dow...  

Les principals línies d‟investigació que s‟estan duent a terme són al voltant del 

PLA i el PHA, degut a les seves excel·lents  propietats físico-mecàniques. (Daniel 

Bello Gil,2009) 

A l‟hora de plantejar una alternativa per el nostre bitllet, hem centraré en PLA, ja 

que aquest és l‟únic que de moment té productes comercials. 

Natureworks és la principal productora de PLA del món. Tenen una amplia 

gamma de productes i van ser els primers en comercialitzar subproductes per 

l‟industria de la injecció de plàstic, amb el INGEON (nom comercial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Procés de producció INGEON (extret de Natureworks) 

Natureworks, fabricà els seus productes a partir de blat de moro o de canya de 

sucre, el procés consisteix en convertir el sucre en àcid làctic per mitja de les 

bactèries que hi ha durant la fermentació (induïda) dels anteriors productes. A 

continuació les molècules s‟ajunten entre elles formant anells, els qual per mitja 

de la polimerització  constitueixen un gran cadena. La qual esdevé el producte 

final. Aquest s‟emmagatzema en petites boles que el contenen. Aquestes boles 

són les que faran servir posteriorment les altres empreses per a poder fabricar el 

producte final.26 

 

 

 

 

                                                             
26 Consultar Annex 5. 
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Figura 42. Subproducte final PLA 

Concretament hi ha una empresa Americana SPARTECH, dedicada a d‟injecció 

plàstica d‟una amplia gamma de productes, sistemes d‟embalatge, ampolles... , 

que ha desenvolupat  un bioplàstic que utilitza un 95% del PLA produït per 

natureworks, el REJUVEN 8 PLUS. Aquest té unes característiques mecàniques 

similars al PET i una resistència a la calor d‟uns 150 ºF(65ºC). A la següent 

il·lustració , es veu l‟efecte d‟una temperatura de 121 ºC en diferents fragments 

de diferents tipus de plàstics. 

 

Figura 43. Comportaments de plàstics davant temperatura(extret de Natureworks) 

 

Tot i que per el nostre propòsit no hi influeixen, degut a que les sol·licitacions 

mecàniques no són gaire elevades.  
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Les propietats mecàniques que té el material són les següents: 

 

                       Taula 6. Propietats mecàniques PLA(Ingeon) 

Límit plàstic (MPa) 48 

Elongació (%) 2.5 

Coeficient de entalladura (J / m) 0.16 

Límit elàstic (MPa) 83 

Mòdul  de Young (MPa) 3828 

 

A part d‟aquestes capacitats principals el PLA compleix una sèrie de 

característiques que s‟han de considerar: 

 Alta transparència, encara que permet la coloració, fet positiu pel disseny 

gràfic de les targetes. 

 Alta resistència al desgast i a la corrosió. 

 No és tòxic, de fet esta aprovat per a fer-se servir amb aliments. 

També un gran avantatge d‟aquest producte és que en comparació amb el PET, 

la fabricació del bioplàstic emet 58% menys de diòxid de carboni (CO2) i 

consumeix  un 47% menys d'energia per Kg de producte. De la mateixa manera, 

en comparació amb el PVC s‟emet un 32 % menys de CO2 i és consumeix  un 29 

% menys d'energia per Kg de producte.  

Tot això es degut per un part a l‟eliminació de tot el procés d‟extracció i 

tractament del petroli i per l‟altre, que Natureworks fa servir energia provinent 

de fonts renovables.  

Finalment hi ha una mancança, el PLA de moment no és pot reciclar, no obstant 

actualment s‟està investigant en aquest sentit. 

D‟altre banda també és interessant per el nostre propòsit, la targeta Biocard. De 

l‟empresa espanyola Akrocard. Aquesta té el mateix procés de fabricació que el 

PVC. I permet el l‟ integració de xips de contacte i de proximitat. 

3.5. Elecció tipus de Maquinària 

Un cop ja hem vist les principals famílies de maquinària que existeixen en el 

mercat, és l‟hora d‟escollir la maquinària que voldríem  per el nostre propòsit, un 

sistema de transport públic més sostenible. 

Per fer-ho establirem uns criteris de selecció a partir dels quals escollirem l‟opció 

més adient per configurar el nostre sistema. 

En el cas de la maquinària com que hi ha dos grans famílies establirem els 

criteris de selecció per a cadascuna d‟elles. 
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3.5.1. Validadores 

Distància de lectura 

En el cas de les validadores hem vist que hi ha tres possibilitats principals de 

lectors. Lectors capaços de llegir targetes de contacte, de proximitat i combinats.  

Un dels objectius principals  d‟aquest projecte és millora la qualitat de vida dels 

usuaris. Com ja he dit més enrere, això s‟aconseguiria, entre altres, reduint les 

cues i l‟espera en hores puntes.(Bagachi, White, 2005). 

 Per tant, per fer-ho necessitem que a l‟hora de validar el nostre bitllet, el temps 

que triguem en fer-ho sigui el mínim possible. Dins de les possibilitats que tenim, 

els lectors que llegeixen targetes de proximitat són els que redueixen més aquest 

temps. L‟usuari només acostant la targeta a una distancia (màx. 15 cm) la 

validadora ja el detectarà. En canvi amb les de contacte, implica treure la 

targeta, introduir-la i extreure-la, el que fa que quasi bé no hi hagi una millora 

substancial respecte el sistema actual. 

Integració entorn 

En el cas del autobusos i dels tramvies, és molt important l‟ integració  de les 

maquines validadores dins del propi transport. Al situar aquestes a l‟interior s‟ha 

d‟aconseguir que ocupin el menor espai possible i que s‟integrin en l‟espai, ja que 

quant més espai tinguem, més gent hi cabrà i per tant menys índex de 

contaminació / per persona. 

A nivell de mida les alternatives que més ens convindrien són els models de 

ISIS-CC4/CS4 y de Masisconvi CTC-902. Ara bé a nivell d‟integració amb 

l‟entorn, els models que millor aprofiten l‟espai i les característiques del transport 

són els de Masiconvi el CTC-803/300. 

 

Comunicació usuari 

 Un altre aspecte important per a facilitar i per tant millorar l‟ interacció dels 

usuaris amb el sistema, és la comunicació que hi ha entre aquest  i el sistema. Si 

el sistema no és clar i concís pot generar confusions i farà incrementar el temps 

de validació(Smart Card Alliance,2006). 

Per aquest propòsit, les validadores que millor interactuen amb l‟usuari són les 

CTC-803/300 de Masisconvi i la ISIS-lince. Disposen d`una pantalla que informa 

l‟usuari respecte si s‟ha desenvolupat correctament la transacció i sobre l‟import 

restant. També disposen d‟una sèrie de senyals acústics que informen de que 

s‟ha realitzat correctament la transacció a persones amb dificultats visuals. 

 

Recopilació de dades 

Un altre avantatge de l‟ús del sistema de targetes intel·ligents pels operadors, és 

la possibilitat de recopilació de dades per conèixer el comportament dels usuaris 

(Bagachi,White,2005). Amb aquestes dades els operadors poden ser capaços 

d‟analitzar una gran quantitat de dades, hores puntes, línies més utilitzades, 

combinacions... Que ajudaran a adaptar el transport públic cap un transport més 

eficient i per tant més ecològic. 
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Adaptabilitat 

Un dels principals objectius per intentar reduir al màxim el cost d‟aquest canvi de 

model, era intentar aconseguir la màxima adaptabilitat entre el nou i el antic 

model. 

En el cas de les validadores, les que van embarcades dins del transport no hi ha 

possibilitat d‟adaptar-les. En canvi, en el cas de les que limiten l‟accés si que n‟hi 

ha. És el model de Masisconvi CTC-902. Com el fabricant només subministra el 

lector, aquest és fàcilment adaptable en els models de control d‟accés (torniquet 

i barrera) que hi ha actualment. 

Taula 7. Selecció validadores 

 
Distancia de 
lectura 

Comunicació 
usuaris 

Recopilació 
dades 

Adaptabilitat Cost 

ISIS-CC4 Contacte Nul·la Nul·la Nul·la 800€ 

ISIS-CS4 15 cm Nul·la Nul·la Bona 1.000€ 

ISIS-
LINCE 

15 cm 
Pantalla/ Senyals 
acústics 

Nul·la Nul·la 1.500€ 

CTC-803 15 cm 
Pantalla/ Senyals 
acústics 

Clau flash Nul·la 1.500€ 

CTC-300 
15 cm/ 
Contacte 

Pantalla/ Senyals 
acústics 

Clau flash Nul·la 2.800€ 

ISIS-RC6 
/ETC-500 

15 cm/ 
Contacte 

Rebut operació 
Memòria 
interna 

Nul·la 3.000€ 

CTC-902 15 cm 
Pantalla/ Senyals 
acústics 

Connexió 
directa. 

Molt Bona 1.000€ 

3.5.2. Expenedores 

Lectura targetes 

Tots els models de maquines expenedores que hem vist, permeten llegir targetes 

de contacte, proximitat i no de veïnatge. Això ens afectarà més endavant en 

l‟elecció de les targetes. D‟altre banda els dos models de Krauth permeten llegir 

també targetes magnètiques, ara bé, aquestes ja van quedar descartades en el 

seu moment. 

Facilitat usuaris 

Com hem dit és molt important per aquest nou model de funcionament que el 

sistema sigui clar i concís pels usuaris. En el cas de les màquines expenedores es 
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veu en dos casos, en la facilitat d‟utilitzar-les i en les possibilitats de 

pagament(Smart Card Alliance,2006).  

En el primer cas, al tenir un sistema operatiu i una interfície d‟usuari de fàcil 

comprensió i rapidesa, fa que els usuaris siguin més ràpids en fer les operacions i 

per tant descongestionen l‟ús de les màquines. D‟altre banda també degut a que 

actualment hi ha tres principals formes de pagament: Monedes, Paper moneda i 

Targeta bancària. Quant més possibilitats de pagament ofereixin les expenedores 

més facilitats per l‟usuari.  

Per aquests propòsits, les que faciliten més la vida a l‟usuari són les MCA-904 de 

Masisconvi i la AK-0328 de Krauth. Disposen de la possibilitat de pagament en 

els tres tipus esmentats anteriorment. També conten amb unes pantalles tàctils i 

un sistema operatiu semblant a les actuals que permeten a l‟usuari una 

interacció àgil. 

 

Funcions 

A part de la facilitat que pot tenir l‟usuari a l‟hora de fer servir l‟expenedor en 

qüestió, s‟han de valorar les funcions que pot efectuar cada tipus d‟expenedora. 

Les principals funcions que fan són: adquirir un nou títol de transport, recarregar 

els títols ja comprats i consultar el saldo disponible. Els models de Masisconvi 

MCA-904 i MAR-303 i els de Krauth AK-0332 i AK-0328, permeten fer aquestes 

tres funcions bàsiques, en canvi el model TR-202 de Masisconvi només permet 

pagar i recarregar. A més per fer-ho necessita que hi hagi un responsable, per 

exemple el conductor de l‟autobús.  El fet que l‟usuari en una sola màquina pugui 

fer totes les gestions simplifica el funcionament del sistema.  

 

Recopilació de dades 

Amb les expenedores també és possible recollir dades sobre el hàbits del usuaris. 

Aquestes, juntament amb dades sobre falta de canvi, de targetes... , s‟envien a 

l‟instant al centre de control mitjançant connexió GPRS. Aquesta característica 

està inclosa en els models MCA-904 de Masisconvi i la AK-0328 de Krauth. 

Opcionalment hi és en el TR-202 de Masisconvi i el MAR-303 de Krauth. 

 

Adaptabilitat 

Amb les expenedores també es vol aconseguir el màxim d‟adaptabilitat per tal de 

reduir costos. Els fabricants de les màquines actuals, no faciliten aquesta opció, 

no obstant crec que en el futur és pot buscar una solució. Per fer-ho únicament 

s‟hauria d‟afegir un lector de targetes i reconfigurar el sistema operatiu. 
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Taula 8. Selecció expendedores 

 
Lectura 
targetes 

Funcions 
Recopilació 
dades 

Adaptabilitat Cost 

TR-202 
Contacte i 
proximitat 

Recarrega 
Memòria 
interna. 

Nul·la 2.500€ 

MAR-
303 

Contacte i 
proximitat 

Recarregar/ 
Comprar/ 

Consultar 

Opcional Baixa 28.000€ 

AK-0332 

Contacte, 
proximitat i 

magnètiques 

Recarregar/ 
Comprar/ 

Consultar 

Opcional Baixa 32.000€ 

MCA-
904 

Contacte i 
proximitat 

Recarregar/ 
Comprar/ 

Consultar 

GPRS Baixa 37.000€ 

AK-0328 

Contacte, 
proximitat i 

magnètiques 

Recarregar/ 
Comprar/ 

Consultar 

GPRS Baixa 40.000€ 

3.5.3. Selecció 

Un cop definits els criteris i després de veure quins són els que compleix 

cadascun, triarem quines són les maquines que volem per el nou sistema de 

transport públic més sostenible. 

En primer lloc escollirem el tipus de validadora que volem. És adient diferenciar 

entre les validadores que van embarcades dins del transport en sí mateix i les 

que van a fora i limiten l‟accés. Aquest diferenciació la farem en primer lloc com 

a mesura d‟estalvi, ja que tota la infraestructura( torniquets, barreres, portes...) 

que hi ha actualment construïda en totes les estacions de Metro, Tren i 

Ferrocarrils és fàcilment transformable. Simplement hauríem de canviar el lector 

actual per el model CTC-902 de Masisconvi. Aprofitant així tota la infraestructura 

mecànica. 

En el cas de les validadores embarcades dins del mateix transport, Tramvia i 

Autobús, hi ha menys possibilitats d‟adaptar l‟actual sistema amb el nou. 

S‟haurien de canviar totes les validadores actual per el model CTC-803. He triat 

aquesta ja que és juntament amb la CTC-300, la que més integració té amb el 

mobiliari intern del Autobús o Tramvia. Aquesta es fixa a una barra vertical que 

proporciona suport als viatgers. Aquest model tot i ser més voluminós que altres 

models, proporciona un alt grau de comunicació a través de la seva pantalla i 

senyal acústics, facilitant la vida als usuaris, especialment a la gent gran i gent 

amb problemes visuals o acústics. L‟empresa Masisconvi proporciona una clau 

flash amb aquest model, la qual permet com ja hem explicat recollir dades. 

Aquest és un gran avantatge ja que permetria configurar el sistema segons l‟ús 

que en facin els usuaris i això ens permetrà fer que el transport sigui més 

eficient, ecològic i que els usuaris estiguin més satisfets amb el sistema. 
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Dit tot això ens podria semblar igual de vàlid el model CTC-300 per aquest 

propòsit, no obstant aquest permet llegir també targetes de contacte. Com hem 

dit abans que aquestes incrementen els temps de validar un títol de transport, 

tenir una màquina capaç de llegir-les només pot crear confusió i un cost 

d‟inversió més alt.  

Per escollir les expenedores per el nou sistema, hauríem d‟agafar de referència 

les que hi ha actualment. Per tant, la nova expenedora a d‟acceptar les tres 

modalitats de pagament, també ha de ser capaç de realitzar les operacions de 

Compra, recarrega i consulta de saldo. També i amb sincronia amb les 

validadores, és important que l‟expenedora tingui un sistema de comunicació 

permanent amb la central de dades. 

Dit això els models que ens convindrien més serien els MCA-904 i AK-0328, no 

obstant aquest últim té la capacitat de llegir targetes magnètiques, i com en el 

cas de les validadores això només implica més confusió i un sobre cost 

innecessari. Per tant la opció escollida és el model MCA-904. 

Com aportació nova, també es podria utilitzar el model MAR-303 de Masisconvi,  

el qual no ofereix tantes prestacions per a posar-se en zones no especifiques, es 

a dir zones fora d‟estacions, però si en altres espais on hi ha una gran afluència 

de gent (centres comercials, carrers...) ja que aquesta expenedora és més 

compacte i molt més barata que la MCA-904.  
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3.6. Elecció tipus de targeta 

Un cop vist els diferents tipus de targeta que existeix, la normativa que aplica 

cada una de elles i el material de fabricació ja escollit, establirem uns criteris de 

selecció, els definirem i a continuació escollirem quina és l‟opció més valida per 

el nostre propòsit.  

Característiques físiques  

Segons ens indica la ISO 7816 i com hem vist anteriorment, existeixen 

diferents mides tant del xip com de la targeta. En el nostre cas i degut a 

que les targetes intel·ligents per el transport públic estan 

estandarditzades, utilitzarem per a totes les opcions una targeta de mida 

estàndard ID 1. 

Lectura 

Existeixen tres grans tipus de targetes: de contacte, de proximitat i de 

veïnatge, cadascuna de elles està regida per la seva corresponent 

normativa internacional i acceptada per a tots el agents implicats.  

Dins de les targetes enfocades al transport públic, les de contacte i 

proximitat són les úniques que s‟exploten comercialment, per tant de 

moment descartarem les de veïnatge. El fet que no s‟explotin 

comercialment per usos relacionats amb el transport públic, és degut al 

seu elevat cost comparat amb les aplicacions en aquest camp. D‟altre 

banda també és tracta d‟un tema de funcionalitat del sistema, ja que 

degut a la seva gran distancia de lectura, és podria realitzar el cobrament 

únicament passant la targeta a un radi d‟acció de 1.5m.  

Ens quedaríem doncs, amb les de contacte i amb les de proximitat.  

Com hem introduït en l‟apartat anterior, si utilitzem les de contacte, 

provoca que el procés de validació sigui molt més lent. Aquest és un factor 

determinat per centrar-nos única i exclusivament en les targetes de 

proximitat, basant-nos en l‟experiència de (Bagachi, White, 2005).  

Capacitat  

El fet de prescindir de les targetes de contacte, fa que haguem 

d‟augmentar la capacitat de memòria de les targetes intel·ligents. Com 

recordem, al augmentar la distancia de lectura hem d‟augmentar la 

capacitat de memòria de la targeta per obtenir el mateix servei. Per tant, 

per saber la capacitat final que ha de necessitar la nostre targeta, abans 

haurem de definir quin tipus de tecnologia volem, quins protocols de 

seguretat ha de tenir i quines funcions requereix que faci la targeta en 

qüestió. Per altra banda s‟ha de tenir en compte que les targetes Mifare 

requereixen més capacitat de memòria respecte les Calypso, ja que com 

hem vist en l‟apartat de funcionament de les targetes segons ISO 14443 

A/B, les de la part B (Calypso) durant la lectura no estant tot l‟estona 

transmeten, sinó que s‟encén i s‟apaga. Permeten així un estalvi de 

memòria per el seu funcionament.  
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Tecnologia aplicada 

Com hem, vist dins de les targetes intel·ligents que compleixen la ISO 

14473 A/B hi ha dos perfils de tecnologia ven diferenciats. Per un cantó la 

tecnologia Mifare que compleix amb la part A de la normativa i per l‟altre 

la Calypso que compleix la B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Normativa aplicada 

Es per tant de vital importància per al desenvolupament del nou bitllet, 

escollir una o altra tecnologia. Com hem vist a la Figura 44 no hi ha gaires 

diferències a nivell de normativa entre les dos tecnologies, a nivell pràctic 

tampoc. Hi ha diferencies en com estableixen la modulació entre el lector i 

el propi xip.  En un principi era partidari, del ús de les targetes Calypso, ja 

que el fet que sigui una tecnologia desenvolupada per diferents operadors 

a nivell mundial, que sigui un sistema més obert... Fa creure que ha de ser 

un sistema millor, ja que permet la lliure competència, l‟adaptació cara 

noves actualitzacions.  

No obstant desprès de parlar amb en Sr. Güell, responsable de l‟empresa 

Masisconvi, la qual subministra maquinària compatible tant amb la 

tecnologia Mifare com amb la Calypso. Hem va fer a donar que sobre el 

paper la tecnologia és una cosa i a la realitat una altre. Indagant més he 

descobert de que és cert. Calypso es tracta d‟un consorci d‟empreses, 

dominat per l‟operador Frànces SNCF27 que gestiona el transport públic, no 

d‟un organisme públic. Per tant el principal motiu de lliure competència ha 

quedat descartat. Per un altre costat també hem vist que tot i Philips tenir 

la patent permet a altres empreses fabricar les seves targetes. 

Principalement el motiu d‟escollir la tecnologia, és que com ja esta 

demostrat és el sistema que més bons resultats a donat, que més 

implantació té a nivell mundial. També dir que les targetes Mifare, tenen 

més capacitat de emmagatzemar dades per Kb de memoria disponible.  

Seguretat 

Hi ha tres tipus bàsics de nivells de seguretat en les targetes intel·ligents 

de proximitat. En primer lloc aquelles targetes que únicament serveixen 

                                                             
27 Societat Nacional de Ferrocarrils Francesos (sigles en Francès) 
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com a contenidores de memòria, les quals no tenen cap tipus de 

seguretat. En segon lloc hi ha les de memòria segura que permeten 

contenir dades i tenen espai reservats per a l‟escriptura de dades 

importants. I finalment les targetes de seguretat, les qual tot el seu 

contingut esta xifrat i per tant no és pot modificar excepte per l‟operador. 

Com hem dit abans, quan més seguretat necessitem, més capacitat de 

memòria haurà de tenir la nostra targeta. Els mòduls de seguretat ocupen 

bits únics per a poder desenvolupar la seva tasca. Per el nostre propòsit i 

contrastat amb el que utilitzen la gran majoria de sistemes de transport 

públic amb targetes intel·ligents, utilitzarem un nivell mitjà de seguretat.  

Això implica: 

 Garantir la integritat i autenticitat de la lectura i escriptura de dades 

en la targeta. 

 Certificar l'autenticitat de la terminal i la targeta durant els intercanvis 

entre ells. 

 Facilitar en el cas d‟un error, que la transacció es dugui a terme 

correctament i per tant no és penalitzi amb un altre cobrament. 

Funcions 

Relacionat amb la capacitat i amb la seguretat de la targeta escollida. 

Aquesta ens permetrà fer més o menys funcions, en el nostre cas la 

targeta només s‟utilitzarà per identificar l‟usuari, per efectuar lectures i 

escriptures. És a dir que no estarà vinculada a cap compte bancari ni a cap 

altre document oficial de identitat, com és el cas de la targeta Octopus de 

Hong Kong, la qual esdevé com una targeta bancària, que permet a part 

de pagar el transport, pagar en botigues... Descartem aquestes funcions, 

ja que requereix un nivell de seguretat i una capacitat molt més altes.  

Cost  

El cost final de la targeta dependrà de varis factors, del nivell de 

seguretat, de la seva capacitat, de les funcions requerides... Això ja ho 

veurem més endavant quant escollim quina targeta volem. He de dir que 

Calypso fa pagar uns royalties per cada component, que utilitzi la seva 

tecnologia. Per tant de manera inicial hauríem de pagar un quantitat per 

cada targeta, per cada lector i per cada expenedora que utilitzes la 

tecnologia Calypso. Per aixó és un altre motiu d‟escollir les Mifare en 

compte de les Calypso, que per si soles ja són més barates. 
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Taula 9. Selecció targetes 

 
Característi
ques 
físiques 

Capacitat Seguretat Funcions Cost 

Classic 

Mides targeta 
de bancària. 

8.5 x 5.4 cm 

1-4 KB 
EEPROM 

Alta 

Lectura/escri
ptura/ 

identificació 
usuari 

1.5€/u 

DESFire 
EV1 

Mides targeta 
de bancària. 

8.5 x 5.4 cm 

2-8KB 
EEPROM 

Mitja 

Lectura/escri
ptura/ 

identificació 
usuari 

2€/u 

SRI 512 

Mides targeta 
de bancària. 

8.5 x 5.4 cm 

608bits 
EEPROM 

Mitja 

Lectura/escri
ptura/ 

identificació 
usuari 

8.75€/u 

SRIX 4k 

Mides targeta 
de bancària. 

8.5 x 5.4 cm 

0.5 KB 

EEPROM 
Mitja alt 

Lectura/escri
ptura/ 

identificació 
usuari 

10€/u 

3.6.1. Justificació 

En aquest cas el procés d‟escollir la targeta més adient per el nostre propòsit ha 

resultat més fàcil. 

En primer lloc hem pogut descartar les targetes de contacte i les de veïnatge. Les 

hem eliminat per motius d‟eficàcia del sistema en el moment de efectuar la 

lectura. En el cas de les de veïnatge, aquestes no s‟exploten per aquest propòsit 

degut a la seva elevada distància de lectura, que pot ocasionar errors. Tampoc 

per el seu elevat cost, que en aquest cas no és gens justificat. 

D‟altre banda respecte les de contacte, com introduïen (Bagachi, White, 2005), 

un dels principals motius per tendir cap un model de transport amb targetes 

intel·ligents, és la rapidesa de validació que s‟aconsegueix amb aquestes. No 

obstant amb les de contacte aquesta condició no s‟esdevé, ja que 

aproximadament es trigaria el mateix temps en validar que actualment. 

Un cop ja he decidit utilitzar les targetes que segueixen la ISO14443A/B, un altre 

punt important és la decisió d‟utilitzar la tecnologia Mifare (14443 A)  en comptes 

de la Calypso (14443 B). El motiu d‟aquesta elecció és com ja hem dit per tres 

motius bàsics per una banda la gran implantació a nivell mundial que tenen 

aquestes targetes. Per la qualitat demostrada i la diversitat de Gammes de 

targetes que tenim per escollir i finalment per el preu de venta, en definitiva les 

targetes Mifare tenen la millor relació funcionalitat - capacitat / preu del mercat. 

Ara passarem a escollir la targeta en concret que volem per el nostre sistema. Un 

punt molt important a l‟hora d‟escollir la targeta adequada, són les funcions que 

aquestes tenen capacitat de dur a terme, ja que segons aquestes variarà la seva 

capacitat i seguretat. En el nostre cas volem que únicament la targeta sigui 

capaç d‟efectuar pagaments per el transport i contenir dades d‟identificació de 

l‟usuari, com es fa en la majoria de casos. Per això la targeta a escollir ha de 
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tenir la capacitat de ser modificada (lectura/escriptura) per els lectors i alhora 

contenir dades personals de l‟usuari amb un certa seguretat. 

Aquestes dades seran únicament identificatives, en cap cas vinculades a cap 

compte bancari, per tant no requereixen una seguretat molt alta. Finalment el 

model que compliria amb les característiques descrites seria el Desfire. Dintre 

d‟aquest escollirem la de 4kb de capacitat, tot i que el de 1kb, ens serviria 

perfectament, en el futur i fruït potser de vincular més funcions a les targetes 

intel·ligents, ens permetrà tenir capacitat suficient per afrontar-les i no tenir que 

canviar-les.  

Per tan pel nostre propòsit, escollirem la targeta Desfire4k de Mifare fabricada 

per STL, amb una capacitat de 4KB EEPROM i un preu unitari aproximadament 

d‟uns 2€/u. 

Per tant finalment el nostre sistema quedaria de la següent manera: 

 

Figura 45. Classificació final.  

  

CTC-803

• Validadora embarcada

• Bus i Tramvia.

CTC-902

• Validadora no embarcada.

• Metro, FGC, Tren

MCA-904 

• Expenedora estacions.

MAR-303

• Expenedora en zones de gran afluència de gent.

Targeta sense contacte Mifare Desfire 4k

• 14443 A.
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CAPÍTOL 4:      

VIABILITAT 

En els següent capítol estudiaré la viabilitat del sistema proposat de transport 

públic. Per fer-ho he fet un pressupost28 amb el qual he analitzat els costos 

del sistema proposat. Tenint en compte els costos de la maquinària i els dels 

bitllets, a continuació analitzarem la viabilitat del sistema proposat. Ho farem 

des de tres punts de vista diferents.  Des de el punt de vista de l‟amortització 

econòmica, l‟ambiental i la social. Un cop vist aixó determinarem si és viable 

posar en marxa aquest nou sistema o no. 

4.1. Costos inversió 

Taula 6. Cost Total Europeu 

Cost venta (Europeu): 56.467.800,00 € 

Costos Enginyeria 5% 2.823.390,00 € 

Impostos 18% 10.164.204,00 € 

      

Cost del conjunt total: 69.455.394,00 € 

Taula7. Cost Total Asiàtic 

Cost venta (Asiàtic): 55.766.300,00 € 

Costos Enginyeria 5% 2.788.315,00 € 

Impostos 18% 10.037.934,00 € 

      

Cost del conjunt total: 68.592.549,00 € 

                                                             
28 Veure Pressupost Volum II 
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Com veiem, no s‟aprecia una gran diferencia entre el proveïdor asiàtic i el 

europeu. Això és degut a que les targetes són un percentatge molt petit del cost 

general de tot el conjunt, respecte l maquinària.  

Tot i això, un cop vist que el proveïdor Asiàtic segueix la normativa de Mifare 

(Philips)29 escollirem aquesta opció ja que representa d‟entrada un estalvi del 3% 

del preu total. He de dir també que l‟ inversió inicial és la més forta ja que hem 

d‟adquirir tota la maquinària nova i un cop ja tinguem aquestes els costos només 

seran les targetes. 

Una possible reducció del cost de l‟ inversió, seria aconseguir millorar el nivell 

d‟adaptabilitat en el cas de les expenedores. Ja que aquestes de llarg són les que 

tenen un cost més gran. El fet que això no hagi inclòs en el pressupost, és degut 

a que, com hem va dir el Sr.Güell, l‟empresa que gestiona les expenedores, 

INDRA. En el seu moment i veien cap on anava el futur, va dificultar la possible 

adaptació del model actual a un model amb targetes de contacte. No obstant 

potser a la llarga s‟aconsegueix trobar una solució, la qual faria baixar molt el 

cost de l‟ inversió, al voltant del 30%. 

Respecte el l‟ús de targetes de plàstic biodegradable. El preu per kg de fabricació 

del plàstic biodegradable, en comparativa amb el PVC, utilitzat normalment en 

les targetes convencionals, no és superior. 

4.2. Anàlisis viabilitat  

Un cop vistos els costos generals d‟implantació del  nou sistema de transport 

proposat, en aquest apartat analitzarem la viabilitat de tot el conjunt. Per aixó ho 

hem dividit en tres dimensions: Econòmic, mediambiental i social. (Banister, 

2005;TRB,2005;World Bank,1996). Per finalment decidir si és viable o no el 

nostre sistema. 

4.2.1. Econòmic 

L‟ implantació d‟aquest nou sistema, implica com hem vist uns grans costos. Per 

això és important saber si al llarg dels anys és podrà amortitzar aquesta inversió 

i les futures, que vindran, ja que com sabem no és tracta d‟un sistema finit, sinó 

que al llarg dels anys de vida d‟aquest serà necessari adquirir més targetes, 

actualitzar la maquinària... 

No obstant en l‟àmbit econòmic aquest sistema aporta una sèrie d‟avantatges 

respecte l‟anterior, el qual augmenten la seva viabilitat. 

 Reducció manteniment: Al ser un sistema en el qual tant els lectors de 

les validadores com el de les expenedores, no tenen components 

mecànics, aquests s‟espatllen menys. Aquest fet implica una reducció del 

40% en feines de manteniment. 

 Amortització: Un cop adquirida la targeta, la qual  tindrà de partida un 

preu com en el cas de la targeta Octopus de Hong Kong i la CTA de 

                                                             
29 Consultar Annex 3 
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Astúries, 10€ (5€ de recàrrega+5€ preu targeta). Per tant per cada 

targeta venuda s‟ingressaran uns 5€. 

El fet de que les targetes siguin recarregables,  fa que en les properes 

recarregues de l‟usuari, el cost corresponent, en el sistema antic a pagar 

el bitllet en sí mateix,a ara va íntegre a pagar el preu del transport. Per 

això segons (GMV,2008) podria haver una recuperació de l‟ inversió inicial 

en un període de 2 anys.  

 Marketing: Mitjançant les targetes intel·ligents, els operadors, poden 

saber moltes dades sobre l‟usuari i per tant, enfocar campanyes 

publicitàries, creació de nous bitllets. Orientats a un tipus d‟usuari 

determinat. Com a conseqüència al ser capaços d‟adaptar la oferta a la 

demanda real, permetrà incrementar substancialment els ingressos. 

4.2.2. Mediambiental 

Un dels principals objectius que en plantejàvem era aconseguir que el nou 

bitllet de transport públic, fos més sostenible amb el medi ambient. Tot 

seguit veurem les principals avantatges del sistema estudiat. 

 Vida útil: S‟ha determinat que les targetes intel·ligents i fruit de 

l‟experiència en altres model tenen una vida útil de 4-5 anys. Això implica 

una reducció molt gran dels residus generats. Ja que com hem vist en el 

apartat d‟estudi, prenent com a referència la T-10. Un usuari descarta al 

llarg de l‟any al voltant de 55 títols de transport. Lo qual, al llarg dels 4 

anys de vida útil d‟una targeta de intel·ligent, esdevé un total de 220 títols 

de transport, en front una targeta intel·ligent per usuari. 

 Contaminació atmosfèrica: Si fem la comparativa entre el plàstic 

convencional que s‟utilitza ara mateix el PVC i el plàstic  proposat el PLA. 

Veiem que per cada tona produïda, el plàstic biodegradable emet entre 0.8 

i 3.2 tones menys de diòxid de carboni a l‟atmosfera, en el seu procés de 

fabricació. citant fonts de l'empresa brasilera IntelCav: Substituint 50.000 

tones de PVC pels bioplàstics en aplicacions per a targetes tindrem un 

estalvi equivalent a la crema de 72.387.000 litres de gasolina; al consum 

elèctric mensual de 607.400 habitants als EUA, 1.411.900 habitants a 

Europa o 1.294.800 habitants al Japó, o a la crema d'un bosc de pins de 

15.640 hectàrees en un any. 

 Residus: Els plàstics biodegradables en general i concretament els 

derivats PLA, no generen residus quan es descarten, ja que en condicions 

atmosfèriques tenen un temps curt de degradació. En canvi el PVC utilitzat 

en les targetes convencionals, té una vida d‟uns 200anys, abans de 

degradar-se.  

4.2.3. Social 

Un dels principals aspectes, que destaquen la majoria de sistemes que han 

aplicat l‟ús de targetes intel·ligents per el transport públic, és les millores 

que aporta aquest, a la vida dels usuaris.  

 Rapidesa: Com ja hem comentat al llarg del projecte diverses vegades 

una de les principals millores que és poden obtenir amb l‟ utilització de 
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targetes intel·ligents, és la rapidesa de validació que és redueix a la 

meitat, habitant així aglomeracions en les estacions. Per tant millorant la 

vida de l‟usuari. 

 Interacció: L‟ús de targetes intel·ligents, permet un grau més alt 

d‟interacció entre l‟usuari i sistema.  Això es transmet en que el sistema i 

els qui ho gestionen són més conscients de quines són les modalitat, les 

rutes de transport i els horaris més utilitzats. Per tant poden ampliar o 

reforçar el servei en aquestes en aquest casos, oferint un millor servei a 

l‟usuari. 

 Facilitat d’operació: Al crear un sistema amb targetes intel·ligents, he 

tingut molt en compte la maquinària escollida,per tal d‟aquesta facilites el 

màxim, tot el seguit d‟operacions que és desenvolupant, validació, 

recarrega i consulta. Això suposa una millora en el cas de la gent gran 

sobretot 

 

A mode de conclusió d‟aquest apartat, anàlisis de la viabilitat. Crec que he 

dissenyat i demostrat que el sistema és viable en el seu conjunt.  Ja que la seva 

amortització econòmica és possible amb un període de dos anys. Els avantatges 

en l‟aspecte social envers el actual sistema també fan veure que aquest nou 

sistema comporta una millora en la vida dels usuaris, la qual cosa farà que a la 

llarga juntament amb la corresponent consciencio farà augmentar l‟ús del 

transport públic. 

En referència  a l‟aspecte mediambiental, hem vist que l‟ utilització de targetes 

intel·ligents ja comporta una millora substancial en el nivell de residus generats, 

envers l‟actual sistema.  

Amb l‟ incorporació de plàstics biodegradables, la millora ambiental del nou 

sistema és veu incrementada, ja que el procés de fabricació d‟aquest consumeix 

molta menys energia i els residus generats, són degradables en un període curt 

de temps. I no deixen cap mena de residu en el medi ambient, en degradar-se. 

No obstant tot i que l‟ús de plàstics biodegradables és  viable des de el punt de 

vista de les sol·licitacions del sistema.  

Actualment com he dit els plàstics biodegradables no estan del tot desenvolupats 

i encara hi ha uns pocs fabricants. Aquest fet fa que la seva implantació en 

l‟industria de les targetes intel·ligents sigui de moment inviable i sobretot si 

volem preus competitius.  

A la llarga, jo crec que s‟acabaran imposant els plàstics biodegradables i per tant 

si que ho podríem utilitzar, ja que per característiques mecàniques, físiques... el 

PLA està el nivell dels actuals. (E.S. Stevens,2002). 

Per tant podem concloure que el sistema dissenyat, és viable. Però la seva  

possible aplicació real s‟hauria de posposar, a que el plàstics biodegradables 

agafin un pes més important dins de l‟industria de fabricació de targetes 

intel·ligents.         
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CONCLUSIONS 

Un cop acabat el meu projecte de fi de carrera, Estudi, disseny i viabilitat d‟un 

bitllet de transport públic sostenible, crec que he sigut capaç de complir la gran 

majoria d‟objectius marcats el començament del present. 

He sigut capaç, de dissenyar una possible alternativa per la millora del nostre 

transport públic. Per a fer-ho vaig ser capaç de plantejar diverses alternatives i 

escollir la més adient. També crec que he sigut capaç d‟analitzar el funcionament 

de models semblants altres llocs del món, extreure‟n les avantatges i aprofitar-

les per el meu cas. He dissenyat un model d‟acord a les principals normatives 

internacionals, també he introduït un model diferent al que funciona a la majoria 

de llocs, l‟ús de targetes de plàstic biodegradable. Finalment he pogut justificar el 

cost i els avantatges en la sostenibilitat de la nova proposta de model de 

transport públic. 

La creació d‟un nou sistema de transport públic, basat amb l‟ús de targetes 

intel·ligents, és un procés molt complicat, degut sobretot a la magnitud del 

projecte, la intervenció de diferents agents i diferents àrees de coneixement.  

Sóc conscient que hi ha molts aspectes, que de ben segur no he aprofundit, ara 

bé crec que he sigut capaç de donar una idea general de tot el que implicaria la 

redefinició del actual projecte. 

Fent aquest projecte, he descobert un nou món molt interessant  dins dels 

materials, els plàstics biodegradables. Ara mateix aquests estan molt poc 

desenvolupats i aquest projecte, no és la seva millor aplicació degut el gran cost 

que representen envers les avantatges que ofereixen. Però crec que en un futur 

no gaire llunya, l‟ús dels plàstics biodegradables, és veurà potenciat com una 

necessitat, envers el disseny irracional actual de productes de tant curta durada i 

que un cop descartats generen un residus que trigaran segles a tornar el seu 

estat inicial.  

Per tant crec que com Enginyers hem de ser capaços de dissenyar productes, no 

solament més rentables sinó més eficients i respectuosos amb el medi ambient. 

Un altre aspecte important que vull destacar en l‟aprenentatge adquirit en aquest 

projecte, és la relació que s‟ha d‟establir entre el producte final i l‟usuari, ja que 

si aquest producte realment esta pensat per a l‟usuari i millora el seu dia a dia. 

Aquest correspondrà donant-li la seva confiança, lo qual farà més senzill el 

desenvolupament d‟aquest.  

Finalment m‟agradaria que com hem dit aquest nou model de transport públic 

esta en fase d‟estudi per part de l‟ATM i el voltant del 2012 començaran les fases 

de disseny i fabricació del nou model de transport públic, utilitzant la tecnologia 

de targetes intel·ligents. 
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