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Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova el Pla de promoció del transport 
públic entre la comunitat universitària 

1. IntroduccIó

després dels treballs realitzats d’assistència tècnica en el desenvolupament del pla de millores de la 
mobilitat als centres universitaris de la universitat rovira i Virgili (urV) al camp de tarragona, es fa ne-
cessari començar a materialitzar algunes propostes d’actuació que suposin una millora per la comunitat 
universitària en base a la sostenibilitat (en termes d’accés a la mobilitat, reducció del consum energètic, i 
conservació del medi ambient).

Aquest document suposa el primer pas per tal d’intentar canviar el model de desplaçaments en la nova 
realitat social i territorial que gira entorn a la urV. Aquest canvi només serà possible a través de l’adopció 
d’un model de solidaritat reflexiva per part dels seus integrants, és a dir, prenent consciència de pertànyer 
a un sistema d’interès col·lectiu.

El que es desprèn de l’anàlisi acurat de la situació actual en els campus universitaris és que encara no 
s’ha arribat a aquest canvi de mentalitat, fet que genera un cost social, econòmic i mediambiental que està 
prenent un caràcter insostenible en el temps.

Ara és el moment de generar un punt d’inflexió introduint nous models de connexió i transport ade-
quats, aprofitant el paper d’instrumentalització que juga l’Autoritat territorial de la Mobilitat (AtM) del 
camp de tarragona.

2. AntEcEdEnts

2.1 La comunitat universitària (quantificació)

Les dades corresponents a la comunitat universitària del curs 2008-2009 està formada per un total apro-
ximat de 14.597 persones, de les quals 12.121 són alumnat, 1.911 són personal docent i investigador (PdI) 
i 565 són personal d’administració i serveis (PAs). 

Aquestes xifres en percentatges ens indiquen que el 83% de la comunitat universitària és alumnat, un 
13% és PdI i un 4% és PAs.

Taula 1. Nombre de persones que formen part de la 
comunitat universitària de la URV: PDI, PAS i alumnes

Categoria Nombre Percentatge

PdI 1.911 13%

PAs 565 4%

Alumnes 12.121 83%

TOTAL 14.597 100%

Font: Gabinet tècnic del rectorat de la urV. curs acadèmic 2008-2009.

segons les dades que publica la urV a la seva pàgina web, per aquest curs, hi va haver una població 
de 2.982 alumnes que van realitzar la seva primera matrícula. Això suposa una quantitat de nous estudiants 
que representa un 29’4% del total.

La comunitat universitària del camp de tarragona es troba distribuïda en els diferents campus de la urV, 
que són a tarragona 2 (catalunya i sescelades), a reus 2 (reus centre i Bellissens) i a Vila-seca 1 (Euto).

A la taula 2 es poden veure la quantitat d’alumnes que hi ha als diferents campus universitaris de la urV 
i el percentatge que representen del total. 

Taula 2. Nombre d’ alumnes per campus universitari

Campus Alumnes per campus Percentatge

catalunya 3.080 26,56%

sescelades 5.092 43,91%
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reus centre 1.175 10,13%

Bellissens 1.912 16,49%

Vila-seca 337 2,91%

TOTAL 11.596 100%

Font: Gabinet tècnic del rectorat de la urV. curs acadèmic 2008-2009.

A la taula anterior no s’ha tingut en compte el campus terres de l’Ebre (525 alumnes), ja que queda fóra 
de l’àmbit de l’estudi.

2.2 patró deLs despLaÇaments actuaLs

Els modes de desplaçament per arribar als diferents centres universitaris de la urV són els següents: 
cotxe, moto, tren, bus, bicicleta, a peu o una combinació d’aquests.

La majoria dels desplaçaments es realitzen en vehicle privat (cotxes i motos), més del 50%, sent el cotxe 
l’opció més utilitzada.

La segona manera de desplaçar-se és a peu, una mica més del 25% respecte el total de la comunitat 
universitària. Aquest fenomen es deu a que les facultats es troben en nuclis urbans, on és relativament fàcil 
accedir a peu fi ns la universitat.

Pel que fa al transport públic, quasi un 17% es desplaça amb aquest mitjà, sent l’autobús el transport 
majoritari, un 14,4% envers un 2,5% del tren.

Taula 3. Proporció de l’ús dels diferents modes de transport per accedir a la universitat

Mode de transport Quantitat Percentatge

cotxe 374 48,9%

Moto 11 1,4%

tren 19 2,5%

Bus 110 14,4%

Bicicleta 11 1,4%

A peu 198 25,9%

combinat 42 5,5%

TOTAL 765 100%

Gràfi c 1. Proporció de l’ús dels diferents modes de transport per accedir a la universitat

Resum

De les dades anteriors s’extreu que la comunitat universitària està entorn dels 14.500 individus, i que 
més del 50% utilitzen vehicle privat (cotxes i motos) per arribar als diferents campus.
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3. oBjEctIus

un cop vista i analitzada la distribució modal dels desplaçaments que realitzen les persones que for-
men la comunitat universitària, l’objectiu principal serà afavorir un canvi modal en detriment del vehicle 
privat.

Per tal d’assolir-ho s’ha d’engegar, afavorir i potenciar l’ús del transport públic. L’estratègia a seguir serà 
oferir uns títols de transport públic amb tarifes especials o prou atraients per a la comunitat universitària, i 
d’aquesta manera:

Facilitar a tota la comunitat universitària l’accés als avantatges que es deriven de la integració tari- –
fària per part de l’AtM del camp de tarragona.

Facilitar l’accés amb el transport públic a tots els centres universitaris, tot reduint el nombre de  –
persones que es desplacen amb vehicle privat.

La idea principal és que la universitat pugui aplicar subvencions als membres de la comunitat universi-
tària sobre el preu de venda al públic dels diferents títols de transport establerts per l’AtM, per tal d’iniciar 
una campanya que afavoreixi un canvi modal i guanyar usuaris del transport públic en detriment dels usu-
aris del vehicle privat.

4. justIFIcAcIó

L’Autoritat territorial de Mobilitat del camp de tarragona actualment disposa del sistema tarifari integrat 
que permet a tots els usuaris utilitzar els diferents sistemes de transport (bus urbà i interurbà) amb una única 
targeta.

Actualment la comunitat universitària del camp de tarragona no disposa d’un títol de transport col-
lectiu específic, que aporti avantatges a la seva mobilitat obligada quotidiana, de forma que tingui el sufici-
ent atractiu com per aconseguir un canvi modal en aquests desplaçaments fins als campus universitaris.

La creació d’un títol de transport col·lectiu específic també haurà de suposar canvis significatius de 
conducta envers la mobilitat, el medi ambient, i les seves polítiques d’aplicació.

Taula 4. Enquesta de mobilitat al Campus Catalunya 2002

Enquesta mobilitat Programa d’Ambientalització de Campus

Quilòmetres recorregut durant el curs i emissions derivades

km Kg CO2

A peu 325.904 3.780

Bicicleta 0 0

Autobús 1.906.581 59.909

tren 1.422.597 36.513

cotxe ple 141.945 7.667

cotxe individual 5.423.638 1.171.777

Moto 20.647 1.138

totAL 9.241.312 1.280.784

Font: Gabinet tècnic del rectorat de la urV.

si mirem les dades de l’enquesta de mobilitat realitzada a l’any 2002 al campus catalunya, quan encara 
no tenia incorporat els estudis d’infermeria ni la Facultat de Lletres, observarem que les emissions de co2 
totals són de 1.274.784 kg de co2/any, és a dir 640 Kg de co2/persona any. 

La petjada ecològica per equilibrar el total de les emissions de co2 és de 278 hectàrees de bosc.

Per tal de reduir les emissions de co2 s’haurien de portar a terme pràctiques menys contaminants.

Incentivar el desplaçament a peu o bicicleta, sempre que sigui possible i viable, ja que aquests  –
medis no tenen emissió de co2. 

Afavorir l’ús del transport públic col·lectiu, ja que la emissió de co – 2 és fins a 4 vegades inferior a la 
d’un vehicle privat (segons el Programa de les nacions unides pel Medi Ambient PnuMA).

Afavorir la pràctica de compartir el vehicle privat que redueix les emissions quasi tres vegades. –
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si ens fixem en l’ocupació de la xarxa viària urbana i interurbana, s’observa que cada cop estan més 
saturades i la previsió del creixement del transport per carretera farà que aquestes encara es saturin més, tal 
i com es reflexa en el gràfic següent:

Gràfic 2. Projecció del parc de vehicles del Camp de Tarragona segons tipus de vehicle i motor

Font: Pla director de mobilitat del camp de tarragona.

degut a aquest increment en la motorització, els actuals aparcaments dels diferents campus tenen una 
elevada ocupació que fa que arribin, en alguns moments, al punt de saturació.

campus cataLunya

La capacitat de l’aparcament del campus catalunya és de 676 vehicles, disposant de 11 places reserva-
des per a persones de mobilitat reduïda (en endavant PMr). no disposa de places reservades per a motos, 
ni tampoc cap àrea reservada per a estacionar bicicletes.

Aquest pàrquing no és lliure sinó de pagament, però té la característica de no ser exclusiu per a la co-
munitat universitària.

El grau d’ocupació de l’aparcament és força elevat entre setmana, quedant poques places lliures a partir 
de les 10:30 del matí, ja que gran part dels alumnes inicien les seves classes a les 9 o 10 del matí.

campus sesceLades

El campus sescelades disposa de 6 zones de pàrquing, una d’elles amb accés restringit.

El pàrquing amb 184 places i 3 places PMr, situat més al nord de tot el campus, va resultar insuficient 
per la pressió vehicular privada de tots els usuaris de la comunitat universitària que en fan ús. Amb aquest 
fet, la urV finalment va optar per condicionar unes explanades confrontants per tal d’absorbir el gran vo-
lum de vehicles que hi estacionen diàriament amb una capacitat aproximada de 145 vehicles.

Hi trobem un altre espai destinat a l’aparcament de vehicles aproximadament al centre del campus 
sescelades, tot i no estar degudament condicionat. És una porció de sòl sense asfaltar que la comunitat 
universitària aprofita per estacionar-hi els vehicles amb una capacitat de 100 vehicles aproximadament.

La zona d’accés restringit disposa aproximadament de 172 places d’estacionament.

cal dir que el campus sescelades no té, en el seu interior, cap zona dissenyada exclusivament per a 
l’estacionament de motos.

campus reus centre

El campus reus centre no disposa de pàrquing propi reservat per a la comunitat universitària, com pot 
ser el cas del campus catalunya o sescelades.

campus BeLLissens

El nombre de places que té el pàrquing del campus Bellissens és d’uns 400 vehicles. cal dir que existeix 
una zona reservada per al personal docent, que compta amb senyalització vertical expressa.

Així mateix, en aquest mateix campus, existeix tot una zona per l’aparcament de motos que es troba 
senyalitzada tant horitzontalment com verticalment.
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campus viLa-seca

L’aparcament del campus Vila-seca no es troba asfaltat, quedant el ferm amb terra. La capacitat d’aques-
ta zona d’aparcament del campus és d’uns 135 vehicles.

tanmateix, l’ocupació de l’espai dedicat a l’aparcament de vehicles privats en tots els centres (excepte 
al campus reus centre) és important, sent una infraestructura que cal gestionar.

Resum

Tal i com hem vist hi ha una previsió de creixement de l’ús del vehicle privat al Camp de Tarragona, que 
farà que el trànsit es densifiqui i provoqui l’augment de les emissions de CO2 a l’atmosfera en els pròxims 
anys, restant qualitat de vida i malmetent el medi.

També s’ha observat que l’actual oferta d’aparcament de la universitat està al límit de saturació.

Aquests dos factors fan que l’actual manera de desplaçar-se generi tant un impacte mediambiental com 
en els recursos que s’han d’emprar per gestionar l’aparcament de vehicles privats.

5. AnàLIsI dE L’oFErtA dEL trAnsPort PúBLIc ActuAL 

5.1 oferta de BitLLets senziLLs urBans i interurBans

si valorem l’oferta dels bitllets senzills als àmbits urbans de tarragona i reus, ens fixem que el preu és 
de 1,20 € i de 1,10 € respectivament.

Per una altra banda el bitllet senzill interurbà que cobreix el recorregut reus-tarragona té un preu de 
1,85 €.

Posarem especial atenció als desplaçaments de tipus interurbà ja que, com es mostra en la taula se-
güent, la majoria dels desplaçaments es realitzen entre els pols que suposen les ciutats de tarragona i de 
reus emmarcats al camp de tarragona.

El nombre totals d’enquestes realitzades va ser de 765.

Taula 5. Nombre de persones que es desplacen a la universitat segons el seu municipi
 d’origen, en base a 765 enquestes (Enquesta de mobilitat URV 2009)

 

Municipi Origen Quantitat Percentatge

tarragona 264 34,5%

reus 261 34,1%

cambrils 27 3,5%

Valls 26 3,4%

Vila-seca 23 3,0%

salou 18 2,4%

torredembarra 14 1,8%

la selva del camp 11 1,4%

castellvell del cam 10 1,3%

Barcelona 8 1,0%

Font: Pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la rovira i Virgili 
al camp de tarragona. APG territorial.

Podem veure a la taula 6, que si comparem el preu del viatge d’una t-10 de l’AtM amb el bitllet senzill 
dels autobusos urbans de tarragona i reus i el de la línia tarragona–reus, l’estalvi és d’un 18% amb el bit-
llet de reus transport, un 25% amb el bitllet de l’EMt i d’un 51% amb el bitllet de tarragona–reus. 
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Taula 6. Comparativa entre preus per bitllet senzill de transport públic amb la T-10 de l’ATM

Comparació entre bitllets senzills i un viatge amb la T-10

1 viatge

t-10 AtM 0,90 €

Bitllet senzill diferència descompte

urbans
reus transport 1,10 € -0,20 € 18%

EMt 1,20 € -0,30 € 25%

Interurbà reus - tarragona 1,85 € -0,95 € 51%

En aquesta taula s’ha agafat com a referència el preu d’un viatge amb la t-10 (sense comptar el cost del 
suport de la targeta) on el preu de la recàrrega de 10 viatges és de 9,00 €.

si un usuari que hagi fet anar la t-10 per un autobús interurbà i després (un cop finalitzat el temps de 
transbord) la utilitza per a un bus urbà, enlloc de comprar el bitllet senzill s’estalvia les diferències esmen-
tades. útil per persones que venen uns dies al mes i es volen desplaçar sense necessitat d’anar a buscar els 
operadors urbans.

5.2 oferta d’aBonaments urBans

En aquest apartat veurem quines tarifes apliquen l’operador reus transport per a la ciutat de reus, i 
l’operador Empresa Municipal de transport EMt per a la ciutat de tarragona.

dins dels dos operadors urbans de tarragona i reus disposem d’una gamma d’abonaments per a la 
realització de viatges, dels que podrien fer ús els universitaris.

Reus Transport 

tots els abonaments de l’operador de reus gaudeixen d’una sèrie de característiques comunes, que es 
citen a continuació:

La targeta permet transbord gratuït entre línies diferents durant 1 hora i 15 minuts. cal validar la  –
targeta cada vegada que s’efectua un viatge.

Es pot consultar el saldo de la targeta des del punt d’informació de dintre de l’autobús. –

L’adquisició dels abonaments i recàrregues es realitza en estancs i quioscs. –

t10: La targeta t10 està pensada per a viatgers que fan ús del transport urbà habitualment. La tar- –
geta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges cadascuna a realitzar en un termini 
de 3 mesos a partir de la data de la primera validació de cada recàrrega. El preu de cada recàrrega 
és de 6,15 €. 

tjoVE: La targeta tjoVE és una targeta per a persones des de 12 fins als 30 anys inclosos, empa- –
dronats a reus.

La targeta tjoVE és personal i intransferible. La targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues  –
de 10 viatges cadascuna a realitzar en un termini de 3 mesos a partir de la data de la primera va-
lidació de cada recàrrega.

El preu del suport és de 2 €, el preu de cada recàrrega és de 5,45 €.

tMEs: La targeta tMEs és personal i intransferible. La targeta emmagatzema com a màxim 2 re- –
càrregues.

cada recàrrega permet un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius des de la primera 
validació. El preu del suport és de 2 €. El preu de la recàrrega és de 28 €.

EMT (Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona)

Els seus títols s’adquireixen i es recarreguen als centres d’Atenció al client de l’EMt.

t30/50: És una targeta Multipersonal i recarregable. –

Ens permet realitzar 50 viatges en 45 dies a comptar a partir de la primera validació. El preu del 
suport és de 3 €. El preu de la recàrrega és de 25 €.
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tjoVE: És una targeta personalitzada amb fotografia i recarregable per a menors de 25 anys. Ens  –
permet realitzar 100 viatges en 30 dies a comptar a partir de la primera validació.

El preu del suport és de 3€, el preu de cada recàrrega és de 16,50€

t20/60: Ens permet realitzar 20 viatges en 90 dies a comptar a partir de la primera validació. s’ad- –
quireix també en quioscs.

El preu de la targeta és de 13 €.

ttàrrAco: Es una targeta Multipersonal i recarregable. Ens permet realitzar 100 viatges en 30  –
dies a comptar a partir de la primera validació.

El preu del suport és de 3€, el preu de cada recàrrega és de 35€.

Taula 7. Resum dels diferents abonaments de transport públic urbà

Títol Unipersonal  Cost Targeta Preu Viatges

REUS Transport

t10 no 0 € 6,15 € 10

tjove si 2 € 5,45 € 10

tMes si 2 € 28,00 € Il·limitat

EMT Tarragona

t30/50 no 3 € 25,00 € 50

tjove si 3 € 16,50 € 100

t20/60 no 0 € 13,00 € 20

ttàrraco no 3 € 35,00 € 100

5.3 oferta BitLLets atm

L’àmbit de l’Autoritat territorial de la Mobilitat del camp de tarragona, comprèn un total de 131 muni-
cipis dividits en cinc zones. Amb un sol títol de transport es poden utilitzar els mitjans necessaris (autobusos 
urbans i interurbans) per desplaçar-se d’un punt a un altre.

Imatge 1. Zones d’integració tarifària del Camp de Tarragona. Font: ATM Tarragona 

 

un títol permet fer un desplaçament (origen-destinació) amb transbordaments sense cost dins d’un límit 
horari. depenent de les zones a travessar, aquesta limitació de temps varia: 
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1 zona: 1 hora i 15 minuts.  –

2 zones: 1 hora i 30 minuts.  –

3 zones: 1 hora i 45 minuts.  –

també hi ha una variació tarifaria segons el nombre de zones a travessar (veure taula 8).

El màxim de zones que es comptabilitzen és de 3.

dins de l’oferta de l’AtM trobem els següents títols:

t-MEs: títol personalitzat que permet fer un nombre il·limitat de desplaçaments a les zones deli- –
mitades per la primera validació, en totes les formes de transport segons les zones a travessar (d’1 
a 3 zones). 

t-50/30: títol unipersonal i horari que permet fer 50 desplaçaments integrats durant 30 dies a  –
partir de la primera validació, en totes les formes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 3 
zones).

t-10/30: títol unipersonal i horari que permet fer 10 desplaçaments integrats durant 30 dies a  –
partir de la primera validació, en totes les formes de transportsegons les zones a travessar (d’1 a 3 
zones).

t-10: títol multipersonal i horari que permet fer 10 desplaçaments integrats fins al canvi de tarifa  –
en totes les formes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 3 zones). 

Els títols de caire anònim només poden ser utilitzats per una única persona (unipersonal), i en cas de ser 
personalitzats només pel titular de la targeta. 

Per contra, els títols multipersonals poden ser emprats per diferents usuaris, la t-10 de l’AtM és l’única 
targeta de la gamma que és multipersonal.

Taula 8 Gamma actual de títols de l’ATM

  Cost Tarifació

Títol Unipersonal Targeta 1 zona 2 zones 3 zones

t-MEs si 3€ 44,40 € 69,70 € 94,15 € 

t-50/30 si 2€ 28,75 € 53,00 € 74,45 € 

t-10/30 si 2€ 7,75 € 15,50 € 21,20 € 

t-10 no 2€ 9,00 € 17,90 € 25,75 € 

Resum

Com es pot veure en l’apartat, el transport públic urbà i interurbà gaudeix d’una àmplia gamma de títols 
dirigits a bonificar a aquelles persones que realitzen un major nombre de viatges.

La majoria de desplaçaments es realitzen entre els nuclis de Tarragona i Reus.

Actualment no hi ha cap títol que englobi a la comunitat universitària i millori l’oferta en cap cas.

6. ProPostA

La proposta esdevé un impuls per afavorir el canvi del mode de desplaçament de la comunitat univer-
sitària, del transport privat al transport públic col·lectiu.

6.1 descripció

L’AtM ofereix a la universitat urV la possibilitat de la creació del títol a través d’una targeta persona-
litzada on, si la universitat vol, es pot afegir un descompte addicional al que ja ofereix el sistema tarifari 
integrat.

d’aquesta manera el cost inicial del títol resta de la següent manera:

Cost del títol actual de l’ATM - % descompte aplicat per la URV

El cost de la targeta personalitzada (3€) recau sobre l’usuari final que es cobrarà en el moment de fer la 
primera recàrrega en qualsevol dels punts de venda adherits.
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A banda dels títols que decideixi subvencionar la urV, es podran carregar la resta de títols (sense des-
compte), tenint en compte que el suport només admet un tipus de títol simultàniament.

una de les estratègies que es poden plantejar, per tal de promocionar el transport públic entre la co-
munitat universitària, seria per exemple subvencionar un 20% els títols adquirits, distribuït de la següent 
manera: un 10% aniria a càrrec de la urV, i el 10% restant el suportarien els operadors de transport (EMt 
o reus transport) o bé l’AtM del camp de tarragona, depenent del tipus de títol comprat.

En el cas que els operadors de transport o l’AtM no participessin en la subvenció aplicada, els usuaris 
tan sols gaudirien del descompte del 10% aplicat per la urV en cadascun dels casos.

Per poder gestionar aquesta actuació i portar-la a terme, es contemplen diverses opcions, una de les 
quals és la implantació de centres d’Atenció al client (en endavant cAc) als campus universitaris.

6.2 on es pot impLantar?

En aquest apartat veurem quines són les possibles alternatives d’implantació d’aquesta proposta. 
d’aquesta manera, s’avaluaran les característiques dels diferents campus per a la viabilitat d’implantació 
dels centres d’Atenció al client en aquests, ponderant el nombre de l’alumnat degut a la seva importància 
respecte al PdI i al PAs.

6.2.1 Alternativa 0. CAC Estació d’autobusos de Tarragona

Anomenem alternativa 0 al fet de no realitzar cap acció d’implantació als campus universitaris, i apro-
fitar el centre d’Atenció al client (cAc) que l’AtM té a l’estació d’autobusos de tarragona. 

La proposta d’acció en aquest cas, serà partir de la situació actual i establir la bonificació al títol per al 
personal universitari.

La creació de la targeta es podria fer de manera diferida o directa. És a dir, omplint la sol·licitud al mo-
ment presencialment al centre d’Atenció al client (cAc) de l’AtM, o enviant al cAc la sol·licitud que hi ha 
a la Web de l’AtM, als Ajuntaments consorciats o consells comarcals identificats com a punts d’informació 
del sistema tarifari Integrat de l’AtM.

Per poder gaudir de la subvenció, i per tal d’evitar fraus o usos indeguts, l’alumne s’haurà d’identificar 
amb el carnet d’estudiant cada cop que realitzi una recàrrega.

Argumentació

des d’aquesta alternativa es pot arribar fàcilment a tota la comunitat universitària, ja que amb la dis-
tribució de les sol·licituds i la publicitat adequada, qualsevol membre de la comunitat universitària estarà 
informat i podrà sol·licitar la targeta sense necessitat de desplaçar-se al cAc.

Aquesta alternativa, com no requereix la implantació d’un cAc nou, fa que tingui uns costos infraes-
tructurals nuls. Els costos de recursos humans seran mínims, ja que no s’ha de realitzar contractació de 
personal per a la gestió del cAc. 

La responsabilitat que comporta gestionar un cAc (com quadrar caixa, treballar amb diners i ingressar 
la recaptació) es desvincula de la universitat, ja que queda sota el control de l’AtM al cAc ja existent.

Avantatges 

La reducció de costos es força important, tant de costos infraestructurals (creació d’un cAc), com  –
de recursos humans.

Menys gestions i implementació més ràpida i fàcil, ja que la infraestructura ja està muntada, i el  –
personal ja té la formació adient.

Es pot partir d’aquesta alternativa com a prova pilot, i de durada limitada, per poder avaluar els  –
resultats i poder decidir sobre la continuïtat o no de la iniciativa engegada.

La ubicació del cAc a l’estació d’autobusos de tarragona és ideal per la gent que realitza el despla- –
çament tarragona–reus (i a la inversa) o pels usuaris que també fan ús del bus urbà de tarragona.

Inconvenients

El cAc de l’estació d’autobusos pot esdevenir insuficient pel possible volum de targetes i usuaris.  –
Pot generar una pèrdua de qualitat en el servei d’atenció al públic.

Al no disposar de punts de recàrrega als propis campus, pot fer perdre força a la iniciativa. –
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6.2.2 Alternativa 1. CAC a Campus Sescelades

L’alternativa 1 constaria de la implantació d’un cAc al campus sescelades. 

La ubicació del cAc es podria situar a la planta baixa del aulari on actualment hi ha el becari d’atenció 
universitària. Hi ha un ordinador amb connexió a la xarxa on es podria instal·lar l’aplicació de l’AtM.

Imatge 2. Localització del possible CAC al Campus Sescelades

com a personal responsable només caldria una persona per a la realització de les tasques de recàrrega 
de targetes. 

La recàrrega de la targeta no requereix de personal exclusiu per aquesta tasca, ja que no es contínua, 
només es necessita en moments puntuals. Per aquestes característiques es podrien fer càrrec becaris exis-
tents o personal d’administració i serveis.

s’ha de tindre en compte que l’augment de funcions al personal existent per dur una tasca que no els 
correspon de manera directa pot generar controvèrsia.

s’haurien de tindre en compte les possibles baixes de l’encarregat del servei i tenir com a mínim algun 
substitut. 

Es preveu que en determinats moments la tasca de recàrrega pot ser demandada per un nombre alt 
d’usuaris, fet que provocarà que la persona encarregada del servei només pugui realitzar aquella funció. 
cal tenir-ho en compte pel desenvolupament de la resta de tasques que puguin tindre assignades aquestes 
persones.

El cAc genera unes gestions addicionals:

Quadrar caixa, establir quina persona serà la responsable. –

recaptació, un cop la caixa està comptabilitzada realitzar el seu ingrés. –

deixar canvi pel dia següent. –

L’ingrés es podria realitzar l’oficina de la caixa tarragona que conté el campus.

s’aconsella que aquesta gestió no recaigui sobre un becari o, en cas de ser així, realitzar el control 
oportú. s’hauria de designar un responsable dins del personal de la universitat.

tal i com podem veure al Gràfic 3 la majoria d’activitat es concentra pel matí de 9 fins a les 15:00 ho-
res, i de 16:00 a 20:00 hores (dades extretes del Pla de Millora de la Mobilitat als centres universitaris de la 
rovira i Virgili del camp de tarragona).

L’horari del cAc s’hauria d’aproximar a aquesta franja horària descrita anteriorment.

Gràfic 3. Relació de la quantitat de mobilitat dels estudiants per hores. 
Dia tipus: dilluns al Campus Sescelades
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Font: Pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la 
Rovira i Virgili al Camp de Tarragona. APG Territorial.
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Argumentació

És el campus amb més nombre d’alumnes de tota la universitat amb una xifra de 5.092 (curs 2008–09), 
que representa el 43,91% del total dels alumnes de la urV excloent el campus de les terres de l’Ebre

comptabilitzem que un 14% d’alumnes provenen de reus i un 52% de tarragona, així doncs resulta el 
66% del campus podria desplaçar-se amb transport públic. 

comptabilitzem que el percentatge que prové de reus ho podria fer en transport interurbà, és a dir el 
14%.

Hem de pensar que, tot i que el 52% dels alumnes del campus sescelades resideixen a tarragona, el 
centre universitari està situat en una zona de la perifèria urbana, cosa que fa que el desplaçament motoritzat 
sigui molt important.

seguidament analitzarem el mode de desplaçament que utilitza la comunitat universitària per arribar 
al campus. 

Gràfic 4. Procedència dels alumnes del Campus Sescelades

Creació del títol de transport públic URV a través de l’ATM del Camp de Tarragona 
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Gràfic 4. Procedència dels alumnes del Campus Sescelades.  
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Pla de millores de la mobilitat als  

centres universitaris de la Rovira i Virgili al Camp de Tarragona. 

Si mirem el gràfic 5 següent ens fixem que el desplaçament motoritzat representa un 
79,6% del total. 

Si comptabilitzem el percentatge de vehicle privat (cotxes i motos) la xifra és d’un 
52,7%.

Taula 9. Proporció de l’ús dels diferents modes de 
transport per accedir a la universitat. 

Mode de 
transport Quantitat Percentatge

Cotxe 147 50,0%
Moto 8 2,7%
Tren 3 1,0%
Bus 79 26,9%
Bicicleta 3 1,0%
A peu 27 9,2%
Combinat 27 9,2%

TOTAL 56 100%

Gràfic 5. Proporció de l’ús dels diferents modes 
de transport per accedir a la universitat. 

Aquestes dades que hem vist tant als gràfics 4 i 5, com a la taula 9 fa del Campus 
Sescelades un bon candidat per la posada en marxa d’un CAC al centre universitari. 

Avantatges

 Només cal fer la inversió d’un CAC. 

 Nombre important de possibles nous usuaris, ja que és el campus amb més 
alumnes. 

 Oportunitat que al ser un campus allunyat del centre de la ciutat, obliga a fer 
més desplaçaments motoritzats. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Pla de millores de la 
mobilitat als centres universitaris de la rovira i Virgili al camp de tarragona.

si mirem el gràfic 5 següent ens fixem que el desplaçament motoritzat representa un 79,6% del total.

si comptabilitzem el percentatge de vehicle privat (cotxes i motos) la xifra és d’un 52,7%.

Taula 9. Proporció de l’ús dels diferents modes de transport per accedir a la universitat

Mode de transport Quantitat Percentatge

cotxe 147 50,0%

Moto 8 2,7%

tren 3 1,0%

Bus 79 26,9%

Bicicleta 3 1,0%

A peu 27 9,2%

combinat 27 9,2%

totAL 56 100%
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Gràfi c 5. Proporció de l’ús dels diferents modes de transport per accedir a la universitat

Aquestes dades que hem vist tant als gràfi cs 4 i 5, com a la taula 9 fa del campus sescelades un bon 
candidat per la posada en marxa d’un cAc al centre universitari.

Avantatges

només cal fer la inversió d’un cAc. –

nombre important de possibles nous usuaris, ja que és el campus amb més alumnes. –

oportunitat que al ser un campus allunyat del centre de la ciutat, obliga a fer més desplaçaments  –
motoritzats.

Menys gestions i implementació més àgil, ja que només s’hauria d’implementar a un campus, així  –
com la facilitat per trobar personal per fer funcionar el cAc, respecte a la implantació de cAc a 
més d’un campus. 

Inconvenients

La resta de la comunitat universitària dels diferents campus es veurien obligats a desplaçar-se per  –
carregar la targeta, sempre i quan no es pugui realitzar la recàrrega subvencionada en un punt de 
recàrrega normal.

Genera un greuge comparatiu amb la resta de campus universitaris, ja que la resta dels futurs usu- –
aris no podrien disposar de les avantatges que ofereix aquest servei.

L’existència d’aparcaments condicionats (asfaltats) gratuïts i de descampats on es pot aparcar de  –
forma lliure fa menys atractiu el transport públic. també la propera ampliació d’aquestes zones per 
ampliar l’aparcament de vehicles privats.

Diagrama de l’alternativa

El següent diagrama ens presenta de manera sintètica el necessari per la implantació d’un cAc a  –
sescelades. Les qüestions bàsiques a analitzar en tots els casos seran:

Què hem de subvencionar: tipologia dels títols urbans i interurbans per establir quin serà el o els  –
títols subvencionats.

comunitat universitària: Quantifi cació del total de la població estudiada i el model de desplaça- –
ment que utilitzen actualment.

on es pot implantar: resum de les característiques dels campus, tenint en compte quin és el mode  –
de desplaçament, el nombre d’estudiants i quin percentatge realitza desplaçaments de tipus inte-
rurbà.

A qui va dirigit: Quin són els possibles usuaris de la targeta. Per comptabilitzar-los s’han estimat els  –
viatgers entre tarragona i reus en vehicle motoritzat, ja que la majoria dels desplaçaments urbans 
o bé es fan a peu o bé mitjançant abonaments de transport públic urbà.

Què es necessita i quant costa: Infraestructura necessària i el cost de la mateixa. –
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Diagrama 1. Diagrama d’anàlisi de la proposta d’implantació d’un CAC al Campus Sescelades 

Font: Elaboració pròpia 

6.2.3 Alternativa 2. Campus de Sescelades i Campus de Bellissens

L’alternativa 2 consistiria en la implantació de 2 cAc: 1 al campus de sescelades i 1 al campus de Be-
llissens. Les justificacions per establir-los en aquests campus es detallen a continuació, quedant exempt el 
campus sescelades degut a que la seva argumentació es pot veure en l’apartat anterior (6.2.2).

Ambdós campus es situen en àmbits allunyats dels centres de les ciutats de tarragona i reus. Els despla-
çaments que es generen amb vehicles privats són molt elevats. 

Campus Bellissens

La ubicació del cAc es podria situar a la planta baixa al despatx annex a la consergeria de la Facultat, 
on actualment hi ha el becari d’atenció universitària. com hi ha un ordinador amb connexió a la xarxa es 
podria instal·lar el software necessari de l’AtM.

com a personal responsable només caldria una persona per a la realització de les tasques de recàrrega 
de targetes. 

La recàrrega de la targeta no requereix de personal exclusiu per aquesta tasca, ja que no és contínua, 
només es necessita en moments puntuals. Per aquestes característiques es podrien fer càrrec becaris exis-
tents o personal d’administració i serveis.

s’ha de tindre en compte que l’augment de funcions al personal existent per dur una tasca que no els 
correspon de manera directa pot generar controvèrsia.

s’haurien de tindre en compte les possibles baixes de l’encarregat del servei i tenir com a mínim algun 
substitut. 
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Es preveu que en determinats moments la tasca de recàrrega pot ser demandada per un nombre alt 
d’usuaris, cosa que provocarà que la persona encarregada del servei només pugui realitzar aquella funció. 
cal tenir-ho en compte pel desenvolupament de la resta de tasques que puguin tindre assignades aquestes 
persones.

El cAc genera unes gestions addicionals:

Quadrar caixa, establir quina persona serà la responsable. –

recaptació, un cop la caixa està comptabilitzada realitzar el seu ingrés. –

deixar canvi pel dia següent. –

s’ha d’establir de quina manera es realitzarà l’ingrés, ja que aquest campus no disposa de cap oficina 
bancària a prop.

s’aconsella que aquesta gestió no recaigui sobre un becari o, en cas de ser així, realitzar el control 
oportú. s’hauria de designar un responsable dins del personal de la universitat.

tal i com podem veure al gràfic 6, la majoria d’activitat en el campus Bellissens es concentra pel matí 
de 9 a 15:00 hores i per la tarda de 16:00 a 20:00 hores (dades extretes del Pla de Millora de la Mobilitat 
als centres universitaris de la rovira i Virgili del camp de tarragona). 

L’horari del cAc s’hauria d’aproximar a aquesta franja horària descrita anteriorment.

Gràfic 6. Relació de la quantitat de mobilitat dels estudiants per hores. 
Dia tipus: dilluns al Campus Bellissens
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Font: Pla de millores de la mobilitat als centres universitaris 
de la rovira i Virgili al camp de tarragona .APG territorial

Argumentació

sabem que en un futur pròxim els estudis del campus reus centre es traslladaran al campus Bellissens, 
això farà incrementar el nombre d’alumnes, PdI i PAs i, per tant, també s’incrementarà el nombre de des-
plaçaments cap aquest campus.

A continuació s’analitzen les dades extretes del Pla de millora de la mobilitat als centres universitaris de 
la universitat rovira i Virgili al camp de tarragona específiques del campus de Bellissens:

El campus està situat en una zona de la perifèria urbana.

El 44% dels alumnes resideixen a reus. Per una altra banda, s’observa que el nombre d’alumnes pro-
cedents de tarragona són un 23%.

Això ens fa un total de 67% de desplaçaments podrien realitzar-se amb transport públic. 

L’alumnat que prové de tarragona (23%) és en definitiva qui podria utilitzar el transport públic interurbà.
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Gràfi c 7. Procedència dels alumnes de Campus Bellissens

Creació del títol de transport públic URV a través de l’ATM del Camp de Tarragona 
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Gràfic 7. Procedència dels alumnes de Campus Bellissens 

Si comptabilitzem el percentatge de vehicle privat la xifra es d’un 66,7%.

Taula 10. Proporció de l’ús dels diferents 
modes de transport per accedir a la universitat. 

Mode de 
transport Quantitat Percentatge

Cotxe 28 66,7%
Tren 4 9,5%
Bus 3 7,1%
Bicicleta 1 2,4%
A peu 5 11,9%
Combinat 1 2,4%
TOTAL 42 100%

Gràfic 8. Proporció de l’ús dels diferents 
modes de transport per accedir a la universitat. 

Avantatges

 Nombre important de possibles nous usuaris, un 60,4% de l’alumnat (total 
d’alumnes dels Campus Sescelades i Bellissens respecte al total de la 
universitat) , tot i això s’ha de tindre en compte que hi ha un nombre elevat 
de desplaçaments urbans. Si comptabilitzem el nombre de possibles 
usuaris serien un 23% del total del Campus de Bellissens i un 14% del total 
del Campus de Sescelades. 

 Campus allunyats del centre de la ciutat que obliguen a fer més 
desplaçaments motoritzats. 

 S’amplia el nombre d’alumnes que tenen la possibilitat de gaudir la nova 
targeta. 

 Es posen en les dues ciutats que més desplaçaments generen. 

si comptabilitzem el percentatge de vehicle privat la xifra es d’un 66,7%.

Taula 10. Proporció de l’ús dels diferents modes de transport per accedir a la universitat

Mode de transport Quantitat Percentatge

cotxe 28 66,7%

tren 4 9,5%

Bus 3 7,1%

Bicicleta 1 2,4%

A peu 5 11,9%

combinat 1 2,4%

totAL 42 100%

Gràfi c 8. Proporció de l’ús dels diferents modes de transport per accedir a la universitat

Avantatges

nombre important de possibles nous usuaris, un 60,4% de l’alumnat (total d’alumnes dels campus  –
sescelades i Bellissens respecte al total de la universitat) , tot i això s’ha de tindre en compte que hi 
ha un nombre elevat de desplaçaments urbans. si comptabilitzem el nombre de possibles usuaris 
serien un 23% del total del campus de Bellissens i un 14% del total del campus de sescelades.

campus allunyats del centre de la ciutat que obliguen a fer més desplaçaments motoritzats. –

s’amplia el nombre d’alumnes que tenen la possibilitat de gaudir la nova targeta. –

Es posen en les dues ciutats que més desplaçaments generen. –

Inconvenients

Qualsevol persona que pertanyi a un altre campus, es veuria obligada a desplaçar-se per carregar  –
la targeta, sempre i quan no es pugui realitzar la recàrrega subvencionada a un punt de recàrrega 
normal. 

Genera un greuge comparatiu amb la resta de campus universitaris, ja que la resta dels futurs usu- –
aris no podrien disposar de les avantatges que ofereix aquest servei.

s’incrementen els costos d’implantació de la proposta, tant d’infraestructura com de personal. –

L’existència d’aparcaments condicionats (asfaltats) i d’esplanades lliures per aparcar, a prop dels  –
campus, fan menys atractiu el transport públic. La previsió d’ampliació de places d’aparcament 
condicionats pel trasllat del campus reus centre a Bellissens.
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6.2.4 Alternativa 3. Campus Sescelades, Bellissens i Catalunya

L’alternativa 3 consistiria en la implantació de 3 cAc repartits entre els campus de: sescelades, Bellis-
sens i catalunya. Les justificacions per establir-los en aquest campus es detallen a continuació, excepte 
en els casos del campus sescelades o el campus Bellissens degut que les seves argumentacions es poden 
veure en els apartats 6.2.2 i 6.2.3 respectivament.

com hi ha voluntat de millorar l’accés a tots els centres de la urV, i facilitar la connexió entre els dife-
rents campus, s’exposa més endavant (apartat 6.2.5) el perquè no s’instal·laran cAc al campus reus centre 
ni al campus Vila-seca.

Així doncs, la ubicació del cAc en el campus catalunya es podria situar a la planta baixa de l’Edifici 
Aulari, on actualment hi ha el becari d’atenció universitària. com hi ha un ordinador amb connexió a la 
xarxa es podria instal·lar el software necessari de l’AtM.

com a personal responsable només caldria una persona per a la realització de les tasques de recàrrega 
de targetes. 

La recàrrega de la targeta no requereix de personal exclusiu per aquesta tasca, ja que no és contínua, 
només es necessita en moments puntuals. Per aquestes característiques es podrien fer càrrec becaris exis-
tents o personal d’administració i serveis.

s’ha de tindre en compte que l’augment de funcions al personal existent per dur una tasca que no els 
correspon de manera directa pot generar controvèrsia.

s’haurien de tindre en compte les possibles baixes de l’encarregat del servei i tenir com a mínim algun 
substitut. 

Es preveu que en determinats moments la tasca de recàrrega pot ser demandada per un nombre alt 
d’usuaris, cosa que provocarà que la persona encarregada del servei només pugui realitzar aquella funció. 
cal tenir-ho en compte pel desenvolupament de la resta de tasques que puguin tindre assignades aquestes 
persones.

El cAc genera unes gestions addicionals:

Quadrar caixa, establir quina persona serà la responsable. –

recaptació, un cop la caixa està comptabilitzada realitzar el seu ingrés. –

deixar canvi pel dia següent. –

A prop del campus de catalunya hi ha una oficina bancària on es podria realitzar l’ingrés de la recap-
tació que es correspongui.

s’aconsella que aquesta gestió no recaigui sobre un becari, o realitzar el control oportú, s’hauria de 
designar un responsable dins del personal de la universitat.

tal i com podem veure la majoria d’activitat es concentra pel matí de 9 fins a les 15:00 hores, i per la 
tarda de 16:00 a 20:00 hores (dades extretes del Pla de Millora de la Mobilitat als centres universitaris de la 
rovira i Virgili del camp de tarragona).

L’horari del cAc s’hauria d’aproximar a aquesta franja horària descrita anteriorment.

Gràfic 9. Relació de la quantitat de mobilitat dels estudiants per hores. 
Dia tipus: dilluns al Campus Catalunya
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Font: Pla de millores de la mobilitat als centres universitaris
de la rovira i Virgili al camp de tarragona. APG territorial.
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Argumentació (Campus Catalunya)

El campus està situat dins de la població de tarragona, formant part de l’estructura urbana.

El 57% dels alumnes resideixen a tarragona.

Per una altra banda s’observa al gràfi c 10 que els alumnes procedents de reus són un 11%. Aquest 
serien la població objectiu a sumar als campus anteriors.

Hem de valorar que el 57% (els residents a tarragona) de la mostra es podria desplaçar a peu, a bici o 
en autobús urbà (utilitzant els abonaments que ofereix actualment l’EMt) fi ns al campus, degut a la seva 
proximitat.

Gràfi c 10. Procedència dels alumnes del Campus Catalunya

Creació del títol de transport públic URV a través de l’ATM del Camp de Tarragona 
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Gràfic 10. Procedència dels alumnes del Campus Catalunya. 

Si comptabilitzem el percentatge dels desplaçaments amb vehicle privat (cotxe o 
moto) la xifra és d’un 39,3%.

Taula 11. Proporció de l’ús dels diferents 
modes de transport per accedir a la universitat. 

Mode de 
transport Quantitat Percentatge

Cotxe 21 37,5%
Moto 1 1,8%
Tren 2 3,6%
Bus 6 10,7%
A peu 21 37,5%
Combinat 5 8,9%

TOTAL 56 100%

Gràfic 11. Proporció de l’ús dels diferents 
modes de transport per accedir a la universitat. 

Avantatges

 El nombre de possibles usuaris és el més ampli de les tres alternatives 
d’implantació d’un CAC als centres.  

 Bona imatge del transport públic i de la universitat en front de la problemàtica 
de l’accés als centres i l’ús del transport privat. 

 Descongestió de l’actual pàrquing de pagament al Campus Catalunya, degut 
a l’increment d’utilització del transport públic. 

Inconvenients

 Incrementa el cost inicial i de manteniment de la infraestructura. 

si comptabilitzem el percentatge dels desplaçaments amb vehicle privat (cotxe o moto) la xifra és d’un 
39,3%.

Taula 11. Proporció de l’ús dels diferents modes de transport per accedir a la universitat

Mode de transport Quantitat Percentatge

cotxe 21 37,5%

Moto 1 1,8%

tren 2 3,6%

Bus 6 10,7%

A peu 21 37,5%

combinat 5 8,9%

totAL 56 100%

Gràfi c 11. Proporció de l’ús dels diferents modes de transport per accedir a la universitat

Avantatges

El nombre de possibles usuaris és el més ampli de les tres alternatives d’implantació d’un cAc als  –
centres. 

Bona imatge del transport públic i de la universitat en front de la problemàtica de l’accés als centres  –
i l’ús del transport privat.
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descongestió de l’actual pàrquing de pagament al campus catalunya, degut a l’increment d’utilit- –
zació del transport públic.

Inconvenients

Incrementa el cost inicial i de manteniment de la infraestructura. –

com a conseqüència de l’increment de l’ús de transport públic, pot generar una pèrdua de la velo- –
citat comercial, o saturació dels vehicles en determinades franges horàries, que es traduiria en una 
pèrdua de qualitat del servei.

6.2.5 Alternativa 4. Campus Sescelades, Bellissens, Catalunya i Vila-seca

Aquesta alternativa inclou la posada en marxa als campus de sescelades, Bellissens, catalunya i Vila-
seca.

Les argumentacions dels campus de sescelades, Bellissens i catalunya es mostren en els apartats ante-
riors.

Campus Reus Centre

degut al seu trasllat en un futur pròxim al campus Bellissens no es creu convenient la seva implantació 
immediata, ja que es malmetrien recursos degut a ser una instal·lació de caràcter temporal. Es preveu que 
en un període curt de temps, els seus estudis es traslladin al campus Bellissens.

Per una altra banda, un cop realitzat el trasllat, la comunitat universitària podria gaudir del cAc instal-
lat al campus de Bellissens.

Campus Vila-seca

El campus de Vila-seca no presenta una bona connectivitat de la xarxa de transport públic. 

Gairebé tota la mobilitat gira en torn a les 9 h. (entrada), 15 h. (sortida grups de matí), 16 h. (entrada), i 
les 20 h. (sortida grups de tarda).

Taula 12. Expedicions de les línies de transport públic amb arribada 
al Campus Vila-seca prop de les 9h. 

Línia Sentit Hora d’arribada

Vila-seca – la Pineda – salou
salou → Vila-seca 9:35

La Pineda → Vila-seca 9:35

reus – Vila-seca reus → Vila-seca 9:30

Vila-seca - salou salou → Vila-seca 8:55

Font: Pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la 
rovira i Virgili al camp de tarragona. APG territorial

com es pot observar, les pitjors combinacions les presenten les línies de reus–Vila-seca i la de Vila-seca 
– salou, ja que arriben a Vila-seca a les 9:35 i 9:30 hores respectivament.

A prop del campus universitari hi ha dues parades: Països catalans 1 i Països catalans 2. La distància 
que separa el campus d’aquestes parades és d’uns 730 metres.

segons els diversos estudis de mobilitat realitzats, una distància de 300 metres a la parada de transport 
públic és una longitud suficient com per a dissuadir els possibles usuaris de l’autobús.

també hem de considerar que és el campus més petit: només representa el 2,91% de tota la comunitat 
universitària amb 337 alumnes.

Per aquests motius no es creu necessària la implantació d’un cAc al campus Vila-seca.

tot i això, es contempla la possibilitat de posar també un cAc a Vila-seca com a estratègia de futur, per 
a què gaudeixi del mateixos avantatges que la resta de campus. A més, aquesta proposta pot tenir un doble 
interès, ja que l’AtM passaria a tenir un cAc a la població de Vila-seca.
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6.2.6 Anàlisi d’alternatives

A la següent taula es mostra un resum de les alternatives amb una sèrie de característiques que serviran 
per avaluar les diferents opcions:

Taula 13. Comparativa d’alternatives d’implantació

Alternativa 0
CAC Actual 

estació

Alternativa 1
Sescelades

Alternativa 2
Sescelades, 
Bellissens

Alternativa 3
Sescelades, 
Bellissens, 
catalunya

Alternativa 4
Sescelades, 
Bellissens, 
catalunya,
Vila-seca

Avantatges

Possibilitat de realitzar la recàrrega de la targeta als propis centres

costos baixos, 
no caldria pagar 
la instal·lació 
del cAc ni del 
personal.

costos baixos. 
només la 
implantació 
d’un cAc. 

Augment de 
la població 
objectiu, al ser 
dos campus.

Major nombre 
de població 
objectiu. 
Increment 
important del seu 
nombre amb els 
tres campus.

Major nombre de 
població objectiu. 

Implantació fàcil 
i ràpida.

És un campus 
situat a la 
perifèria urbana 
que genera 
un elevat 
nombre de 
desplaçaments.

són campus 
situats a la 
perifèria urbana 
que generen 
un elevat 
nombre de 
desplaçaments.

tot els campus 
són pols 
generadors de 
desplaçaments 
diaris.

tot els campus 
són pols 
generadors de 
desplaçaments 
diaris.

Es pot utilitzar 
com a prova 
pilot.

Implantació 
fàcil, només cal 
realitzar-ho a un 
centre.

Bona imatge del 
tP.

cAc a Vila-seca.

Inconvenients

El cAc es podria 
saturar si la 
demanda de 
targetes fos molt 
elevada.

Poc igualitari 
per la resta 
d’usuaris que 
no pertanyen a 
aquest campus.

Poc igualitari 
per la resta 
d’usuaris que 
no pertanyen a 
aquest campus.

Augment de 
costos, degut a 
la implantació 
de cAc a 
més campus i 
més personal 
necessari.

Augment de 
costos, degut a 
la implantació 
de cAc a 
més campus i 
més personal 
necessari.

no disposar 
de cAc als 
campus pot ser 
dissuasori.

Augment de 
costos, degut a 
la implantació 
de cAc a més 
campus i més 
personal.

saturació 
del servei de 
transport urbà 
en moments 
puntuals.

Línees 
d’autobusos 
inadequades 
per l’horari del 
usuaris.

La gestió de la 
base de dades 
de la comunitat 
universitària 
només pot ser 
gestionada per la 
urV.

L’existència d’aparcaments condicionats als campus facilita els desplaçaments 
en vehicle privat en detriment dels transport públic.

Resum

Com s’ha vist en aquest anàlisi d’alternatives, s’ha avaluat la possible implantació de CAC en els diferents 
campus, valorant tant el mode de desplaçament com el seu volum total.

S’observa que l’alternativa 0 és més viable per a realitzar una prova pilot ja que el seu cost és més baix 
i la seva implantació és més senzilla.

La resta d’alternatives suposen un increment important de costos, tant pel que fa a la infraestructura com 
al personal per al funcionament de la mateixa. 



20 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Organització i Recursos

6.3 què hem de suBvencionar? 

seguidament s’estudiarà quin títol o títols dels que disposa actualment l’AtM poden ser objecte de 
subvenció, tenint en compte les característiques d’aquests, així com les característiques intrínseques de la 
comunitat universitària.

6.3.1 Comparativa de la T-10, T-10/30 i la T-50/30 de l’ATM amb els abonaments urbans

Per poder comparar els abonaments urbans amb els títols de l’AtM s’ha calculat el preu mitjà per 10 
viatges de les targetes t-10, t-10/30 i t-50/30. La targeta t-MEs no es pot comparar per tindre el nombre de 
viatges il·limitats.

Per altra banda, cal esmentar que pels trajectes dels autobusos urbans de tarragona no es disposa d’un 
abonament per a 10 viatges, però sí d’un títol que permet realitzar 20 viatges en 90 dies (t20/60); llavors, 
s’ha fet una divisió del seu preu per 10 viatges.

Analitzant la següent taula es mostra quin percentatge de descompte sobre els bitllets actuals hauria 
d’aplicar la universitat per equiparar el preu d’una recàrrega amb els títols de les línies urbanes.

Taula 14. Descompte a aplicar per igualar oferta urbana

10 viatges T-10 T-10/30 T-50/30

reus transport 6,15 32% 21% -7%

EMt 6,50 28% 16% -13%

El percentatge a aplicar per igualar el preu amb els abonaments urbans, varia en funció de la targeta 
comparada (t-10, t-10/30 o t-50/30). A la taula anterior s’observa que s’hauria d’aplicar un descompte 
del 32% per igualar la t-10 del títol de reus transport i d’un 28% per igualar l’oferta de l’EMt. En el cas 
d’aplicar un descompte del 32% per igualar l’oferta de l’abonament de reus transport, el títol t-10 ja seria 
un 4% més econòmic respecte a l’EMt. 

La t-10/30 amb un 21% de subvenció igualaria a la recàrrega del bus urbà de reus i milloraria l’oferta 
del bus urbà de tarragona, afegint a més una possibilitat que encara no disposa l’EMt, consistent en l’abo-
nament de 10 viatges.

si ens fixem en la t-50/30, es veu que no cal aplicar millora a la tarifa perquè per si mateix l’oferta és 
millor, però només si fem referència als abonaments de 10 viatges de les línies urbanes. És a dir que 10 
viatges amb la t-50/30 costarien un 7% menys en comparació a l’abonament de reus transport i d’un 13% 
menys respecte l’abonament de l’EMt.

Per tant es conclou que per igualar l’abonament de 10 viatges de les línies urbanes s’hauria d’aplicar un 
elevat descompte que farien elevar els costos, tot fent de la proposta de subvenció un pla d’acció inviable, 
sense la participació dels operadors urbans.

6.3.2 Comparativa entre els diferents títols de l’ATM

seguidament passarem a realitzar una comparativa entre els diferents títols que contempla l’AtM.

Per realitzar la comparativa entre el diferents títols de l’AtM ho farem només per a un zona, ja que la 
majoria de desplaçaments que es generen són entre els pols de tarragona i reus.

En primer lloc analitzarem quins dels 4 títols poden ser objecte d’aplicació de la subvenció.

Taula 15. Títols ATM actuals

Títol Unipersonal
Tarifació

1 zona

t-MEs si 44,40 € 

t-50/30 si 28,75 € 

t-10/30 si 7,75 € 

t-10 no 9,00 € 
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de la taula anterior descartarem la t-10 degut que és una targeta multipersonal. Això vol dir que amb la 
mateixa targeta, que és anònima, pot desplaçar-se més d’una persona.

realitzem una comparativa de les tres possibles opcions que podríem implementar a la proposta, que 
són la t-10/30, la t-50/30 i la t-MEs.

considerant que un estudiant realitza un viatge al dia (anada i tornada) per 5 dies a la setmana, per 4 
setmanes d’un mes qualsevol, ens resulta un total de 40 desplaçaments mensuals realitzats. 

també considerem un membre de la comunitat universitària que realitzi dos viatges complerts al dia 
(dues anades i dues tornades, que seria el cas d’un estudiant o treballador que va a dinar a casa) per 5 dies 
i per 4 setmanes d’un mes qualsevol, resultant així un total de 80 desplaçaments mensuals

Taula 16. Comparativa de tarifes segons el número de viatges mensuals

Preu recàrrega en euros Diferència en euros

Viatges T-10/30 T-50/30 T-MES T-10/30 i T-50/30 T-10/30 i T-MES

de 0 a 10 7,75 28,75 44,40 -21,00 -36,65

de 11 a 20 15,50 28,75 44,40 -13,25 -28,90

de 21 a 30 23,25 28,75 44,40 -5,50 -21,15

de 31 a 40 31,00 28,75 44,40 2,25 -13,40

de 41 a 50 38,75 28,75 44,40 10,00 -5,65

si ens fixem en la taula anterior:

la t-MEs només compensa a partir dels 51 desplaçaments mensuals. –

La t-50/30 és factible d’utilitzar a partir dels 30 desplaçaments mensuals. –

La t-10/30 deixa de ser una bona opció si es realitzen més de 30 desplaçaments mensuals. –

Gràfic 12. Comparativa dels preus i els viatges dels diferents títols de l’ATM

Font: Elaboració pròpia.

sembla llavors que la targeta més avantatjosa econòmicament hauria de ser la t-50/30, si considerem 
que la majoria de possibles usuaris només faran un viatge al dia (anada i tornada).

Per contra el curs acadèmic s’estipula de la següent manera per l’any en curs:

Primer Semestre: –  del 07/09/09 al 18/12/09.
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Exàmens del 11/01/10 al 22/01/10.

Segon Semestre:  – del 25/01/10 al 15/05/10.

Exàmens del 24/05/10 al 04/06/10.

Període de Vacances: –

nadal del 22/12/09 al 06/01/10.

setmana santa del 29/03/10 al 05/04/10.

Altres festius: –  12 d’octubre, 01 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre i 1 de Maig.

Festes locals: –  totes almenys un dia dins del calendari acadèmic.

si mirem la taula següent podem observar que només en 6 dels 10 mesos del calendari acadèmic ens 
sortiria a compte la t-50/30 (realitzant un únic viatge), sense comptar que les setmanes que hi ha exàmens 
els desplaçaments no han de ser diaris.

també s’observa que pels futurs usuaris que realitzin 2 viatges al dia, la targeta més convenient seria la 
t-MEs.

Taula 17. Mitjana de viatges mensuals per persona

Mesos S O N D G F M A MG J

Setmanes 3 4 4 2 3 4 4 4 4 1

1 Viatge Anada i tornada 30 40 40 20 30 40 40 40 40 10

2 Viatges 2 Anades i tornades 60 80 80 40 60 80 80 80 80 20

Fruit de l’anàlisi d’aquestes dades es considera més convenient la t-10/30 pels futurs usuaris que es 
desplacin dos cops al dia i la t30/50 si ho fan entre 3 i 4 vegades. si realitzen 4 desplaçaments al dia, la 
t-MEs seria la millor opció.

Hi ha una sèrie d’inconvenients o avantatges depenent de quins títols es vulguin subvencionar i a quan-
tes zones tarifàries:

El cost d’un títol d’una zona tarifària subvencionat (10%) per la recàrrega d’una t-10/30 per un mes 
(3 recàrregues de mitjana al mes) és de 2,31 €, per a una t-50/30 és de 2,87 € (una recàrrega mensual) i 
finalment per la t-MEs és de 4,44 €. s’observa el cost subvencionat de la recàrrega de la t-MEs duplica 
pràcticament a la t-10/30, i que la t-50/30 és lleugerament superior a la t-10/30.

tot i això, cal destacar que els usuaris que adquireixen un títol t-MEs o t-50/30, seran usuaris fidelitzats 
degut al cost elevat de la recàrrega.

En el cas de subvencionar més d’una zona tarifària s’incrementarà el cost de la part subvencionada, tot 
i que la proporció del nombre d’usuaris que empren títols de 2 o 3 zones és menor. 

Per exemple, si es calcula el que suposa subvencionar (10%) títols de 2 zones tarifàries, la proporció 
entre el cost subvencionat es manté pràcticament igual entre la t-10/30 i la t-50/30, 4,65 € i 5,3 € respec-
tivament, i la proporció de la t-MEs respecte a la t-10/30 és només 1,5 vegades més gran, 6,97 € i 4,65 € 
respectivament. 

tot i això, s’ha de tindre en compte que la majoria de desplaçaments previstos es realitzaran dins d’una 
única zona degut a la proximitat dels campus amb els llocs de residència de la comunitat universitària. 
segons dades de l’AtM s’estima que 66% dels títols expedits són d’una zona.

Resum

De les dades de l’apartat anterior es conclou que la subvenció hauria d’anar enfocada a les tres targetes 
T-10/30, T-50/30 i T-MES i a totes les zones tarifàries degut a que ens interessa incidir en el màxim de 
població possible. Tot i això es preveu que l’ús de la T-10/30 serà majoritari.

La targeta haurà de ser obligatòriament personalitzada per raons de control, i es recomana posar algun 
identificatiu o logotip clar de la universitat.

6.4 a qui va dirigit? 

Les dades que es presenten a continuació han estat extretes de les enquestes realitzades al Pla de mi-
llores de la mobilitat als centres universitaris de la Rovira i Virgili al Camp de Tarragona. s’ha de tindre en 
compte que són estimacions aproximatives que agafen l’escenari més favorable. 
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Les projeccions parteixen de les mateixes dades, degut a la gran quantitat de factors que poden influir a 
l’hora de realitzar aquests càlculs s’han de prendre més com una referència que com dades concloents.

no s’ha tingut en compte ni el PdI ni el PAs per la realització dels càlculs.

Estudiant la població de la comunitat universitària s’observa que la majoria de desplaçaments que po-
den interessar a la proposta, són els realitzats entre els pols de tarragona i reus, i els desplaçaments urbans 
dins d’aquests nuclis.

resta fóra de la comparativa el campus de Vila-seca, degut a que l’accessibilitat amb autobús es precà-
ria i poc útil, i el nombre d’usuaris potencials poc significatiu.

Taula 18. Projecció de possibles usuaris totals

 Nombre de possibles usuaris

Campus Interurbà Urbà urbà+interurbà

catalunya 318 1.695 2.013 

sescelades 680 2.555 3.235 

reus centre 94 847 942 

Bellissens 429 820 1.249 

totAL 1.521 5.917 7.439

Percentatge 14% 53% 67%

En la taula anterior s’observa la quantitat total de possibles usuaris de la projecció realitzada a través de 
l’enquesta de mobilitat.

d’aquestes xifres s’extreu que un total de 1.521 alumnes formen el que podem anomenar la població 
objectiu immediata, és a dir, aquella que segurament faria ús de la targeta de transport molt probablement 
i representa un 14% del total dels alumnes. 

Es descarten en principi els alumnes que podrien utilitzar l’autobús urbà perquè si l’increment de la 
subvenció a aplicar no arriba al 20%, els abonaments dels operadors de transport urbà són més econòmics, 
i per tant, els alumnes agafaran aquests abonaments. 

Hem de dir que tot i que representen el 14% també es comptabilitzen aquells que ja són usuaris del 
transport públic.

del campus reus centre cal dir que la majoria de desplaçaments urbans es realitzen a peu i per tant 
aquest quedarien fora del conjunt descrit com a població objectiu.

sabem que vora el 30% dels alumnes són de primera matrícula (base de matriculació del curs 2008–
2009), així doncs l’horitzó per l’any acadèmic 2010–11 serà el següent.

Taula 19. Projecció de possibles usuaris primera matricula per l’any 2010-11

 Nombre de possibles usuaris

Campus Interurbà Urbà urbà+interurbà

catalunya 95 509 604

sescelades 204 767 971

reus centre 28 254 282

Bellissens 129 246 375

totAL 456 1.775 2.231

Resum

La població objectiu immediata és de 1.521 alumnes.

S’observa el següent ordre en funció del nombre de possibles usuaris: Sescelades amb 680 alumnes, 
Bellissens amb 429, Catalunya amb 318 i Reus Centre amb 94 (veure taula 18).

En aquesta població immediata no s’ha tingut en compte el PDI o el PAS. 
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7. Què Es nEcEssItA I QuAnt costA?

7.1 característiques de La infraestructura i recursos necessaris

seguidament passarem a detallar quins recursos i infraestructures són necessaris per a la im-
plantació i quines característiques té l’actual targeta de l’AtM.

Finalment establirem quins són el costos per portar a terme la proposta en les alternatives 
estudiades, i amb més detall la proposta seleccionada.

7.1.1 Suport físic 

El suport físic que actualment utilitza l’AtM és una targeta sense contacte anomenada MIFArE.

Imatge 3. Esquema d’una targeta de tecnologia sense contactes

Gràcies a la seva tecnologia es pot accedir a l’autobús apropant la targeta al lector a una distància mí-
nima de 10 cm. d’aquesta manera el bitllet queda cancel·lat sense que hi hagi contacte físic entre el lector 
i la targeta.

Aquesta tecnologia permet emmagatzemar qualsevol tipus d’informació desitjada dins de la targeta. 
En el cas del transport públic, la informació fa referència a un identificador, al tipus de títol i al nombre de 
viatges, entre d’altres.

Per realitzar la recàrrega només cal adreçar-se a un punt de la xarxa de venda i recàrrega o a un centre 
d’atenció al client (cAc).

El suport físic o targeta, la proporciona l’AtM i té un cost inicial de 2 euros per a la targeta anònima i 
de 3 euros per la targeta personalitzada.

Es troba oportú que l’estudiant pagui la targeta per tal d’obtenir usuaris reals i no malmetre recursos. si 
la targeta s’extraviés o es trenqués, l’alumne hauria d’abonar un altre cop la seva emissió.

referent a la personalització de la targeta, esmentar que la targeta universitària pot tindre o no algun 
logotip identificatiu de la urV. 

Amb logotip: –  Queda perfectament identificada i és més fàcil de reconèixer pels punts de recàrrega. 
s’ha de tenir cura de demanar sempre el carnet universitari, ja que amb el temps es podria aplicar 
a persones que ja no pertanyen a la comunitat universitària.

Sense logotip: –  si es fa sense logotip, perd identitat i la possibilitat de frau en la recàrrega augmenta.

7.1.2 Infraestructura

cal especificar en primer lloc que en aquest document no es proposen nous serveis de línies d’auto-
busos per a realitzar l’actuació, ni tampoc es requereix la localització de noves parades. només caldrà 
adequar la proposta a la comunitat universitària.

Per a la creació i possible recàrrega posterior de la targeta es requereix un centre d’atenció al client 
(cAc). Actualment existeix un cAc de l’AtM a l’estació d’autobusos de tarragona.

Aquest cAc estaria format pel següents components:

Pc de sobretaula amb connexió a Internet, es podrien aprofitar equips que tenen els centres de la  –
urV, degut a que no necessita una dedicació exclusiva software de gestió de l’AtM.

un lector-gravador de targetes sense contacte (Mifare).  –

Impressora Axiohm APos, per imprimir els justificants de pagaments. –
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Impressora, Kimaldi Evolis new Pebble, per poder imprimir les targetes personalitzades. –

càmera web, per realitzar la fotografia per la personalització de targetes. –

Escàner pla HP scanjet G3010, per la personalització en cas de no dur la fotografia digital. –

tant l’escàner com la càmera podran ser aportats pel centre, ja que no han de presentar unes caracte-
rístiques especials per realitzar les seves funcions.

La següent taula ens mostra el nombre de punts de recàrrega que hi ha per municipis.

Taula 20. Punts de recàrrega per municipi

Municipi
Punts de 
recàrrega

Municipi
Punts de 
recàrrega

Municipi
Punts de 
recàrrega

Alcover 3 Falset 1 riudecols 1

Alforja 1 L’Arboç 1 riudoms 1

Altafulla 1 L’Espluga de Francolí 4 rocafort de Queralt 1

Banyeres del Penedès 2 La Bisbal del Penedès 2 roda de Barà 6

Barberà de la conca 1 La Pobla de Mafumet 2 rodonyà 1

Bellvei 1 La Pobla de Montornès 2 salomó 1

Botarell 1 La riba 1 salou 16

Bràfim 1 La riera de Gaià 1 sarral 1

cabra del camp 1 La selva del camp 3 solivella 1

calafell 10 La Vilella Baixa 1
st. jaume dels 

domenys
1

cambrils 20 Les Borges del camp 1 sta. coloma de Queralt 3

castellvell del camp 1 Llorenç del Penedès 2 tarragona 65

constantí 3 Masllorenç 1 torredembarra 8

cornudella de Montsant 1 Maspujols 1 ulldemolins 1

creixell 2 Mont-roig del camp 2 Valls 14

cunit 4 Montblanc 3
Vandellòs i l’Hospitalet 

de l’Infant
3

El catllar 1 Montbrió del camp 1 Vila-rodona 2

El Masroig 1 Porrera 1 Vila-seca 14

El Morell 1 Pradell de la teixeta 1 Vilallonga del camp 2

El Pla de sta. Maria 2 Prades 1
Vilanova 

d’Escornalbou
1

El Pont d’Armentera 1 Pratdip 1 Vimbodí 1

El Vendrell 12 reus 47 Vinaixa 1

Els Pallaresos 1 riudecanyes 1 Vinyols i els Arcs 1

Font: Elaboració pròpia

7.1.3 Recursos

En el cas de l’alternativa 0, en la que es proposa utilitzar la infraestructura ja existent de l’AtM, els 
recursos que es descriuen a continuació no són necessaris, ja que no es proposa una implantació de cAc 
en els campus universitaris.

Per a la implantació d’un centre d’atenció al client, a banda de la infraestructura, calen altres recursos. 
Aquests poden ser de 3 tipus:

recursos humans –

ubicació –

Gestió –
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referent als recursos humans s’haurà de decidir qui o quines persones realitzaran les tasques de control 
i càrrega de les targetes.

una possibilitat és que aquesta tasca es dugui a terme tant amb personal d’administració i serveis com 
amb becaris de la pròpia universitat.

La ubicació ha de permetre l’accessibilitat des de tot el campus universitari. també ha de tindre conne-
xió a la xarxa d’Internet per a la sincronització amb les bases de dades de l’AtM i la de la urV.

Existeix la possibilitat d’utilitzar algun equip informàtic existent, degut a que l’aplicació no necessita 
dedicació exclusiva de l’equip. Això permetrà posar-ho en algun lloc existent d’atenció al alumnat, com 
ara la consergeria, secretaria o mitjançant un becari d’atenció universitària. Això faria rebaixar els costos 
d’implantació del cAc.

Finalment la gestió pròpia del cAc, la recaptació de la caixa, el tancament de la mateixa i la tramesa 
de dades l’haurà de realitzar pel personal encarregat del mateix centre, ja que és qui coneixerà el funcio-
nament del sistema.

7.2 costos

En aquest apartat es detallen els costos associats a la implantació d’un cAc.

tal i com es comenta en el punt anterior però, els costos de l’alternativa 0 per a la implantació d’un cAc 
són innecessaris, ja que s’aprofitaria la infraestructura de l’actual cAc que té l’AtM a l’estació d’autobusos 
de tarragona.

7.2.1 Costos d’un CAC

Aquest és el cost estimat per a la implantació d’un cAc amb la seva instal·lació ja comptabilitzada 
(l’equip informàtic no està comptabilitzat, per què es pot aprofitar qualsevol equip existent)

 

 

 

Instal·lació de software i suport general 1.000,00 €

Lector - gravador 130,00 €

Impressora Axiohm APos 300,00 € 1.430,00 €

Pe
rs

on
al

itz
ac

ió

ordinador per a equips de personalització Equips del centre

Impressora Kimaldi Evolis new Pebble 4 1.600,00 €

càmera web* 30,00 €

Escàner pla HP scanjet G3010* 60,00 € 1.690,00 €

totAL 3.120,00 €

*La càmera web i l’escàner poden ser aportats pel centre.

En la següent taula podem observar els costos que suposaria la implantació de cAc als dife-
rents campus universitaris. Per tal d’entendre-ho millor es detallen les següents definicions:

Població objectiu immediata: –  Aquella part de l’alumnat que molt probablement farà ús de la targeta 
en un primer moment, degut que realitzen desplaçaments interurbans, i el preu amb la subvenció 
pot ser un atractiu important. 

Població objectiu total:  – tot l’alumnat que es desplaça amb un mode de transport motoritzat, tant 
de manera urbana com interurbana. 

Costos CAC: –  cost d’implantació d’un cAc, especificats a la secció 7.2.

costos targetes: cost màxim de les targetes depenent de la població objectiu a la que fa referència.  –
El preu inicial de la targeta és de 3 €.

Cost Total: –  Fa referència al cost de la implantació dels cAc, sense comptabilitzar la recàrrega ni la 
subvenció aplicada per la urV.
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Taula 21. Costos de les diferents alternatives per implantació de CAC

Alternativa 0

CAC Actual 
estació

Alternativa 1

Sescelades

Alternativa 2

Sescelades, 
Bellissens

Alternativa 3

Sescelades, Bellissens, 
Catalunya

Població objectiu immediata 1.521 680 1.109 1.427

Població objectiu total 7.440 3.235 4.484 6.497

Costos CAC --- 3.120,00 € 6.240,00 € 9.360,00 €

Costos targetes pob. immediata 4.566,00 € 2.040,00 € 3.327,00 € 4.281,00 €

Costos targetes pob. Total 22.320,00 € 9.705,00 € 13.452,00 € 19.491,00 €

COST TOTAL pob. Immediata 4.566,00 € 5.160,00 € 9.567,00 € 13.641,00 €

COST TOTAL --- 3.120,00 € 6.240,00 € 9.360,00 €

com podem veure a la taula següent, depenent de la bonificació que apliqui la urV a la futura targeta 
esdevindran uns costos diferents per a la primera recàrrega. 

Així doncs, es pot observar que la variació de l’aportació de la urV pot generar unes despeses molt 
diferents depenent dels títols a subvencionar.

tots els càlculs estan basats en una estimació de 1.500 alumnes. Per exemple, si tota la població imme-
diata recarregués la targeta t-50/30, amb una aportació per part dels diferents agents (urV, AtM i operadors 
de transport) d’un 16%, el cost de la recàrrega serà de 6.900 €.

Taula 22. Costos targetes i recàrregues inicials per a 1.500 targetes per a una zona

Aportació de la URV per recàrrega Cost Inicial

Descompte T-10/30 T-50/30 T-MES T-10/30 T-50/30 T-MES

2% 0,16 € 0,58 € 0,89 € 232,50 € 862,50 € 1.332,00 €

5% 0,39 € 1,44 € 2,22 € 581,25 € 2.156,25 € 3.330,00 €

8% 0,62 € 2,30 € 3,55 € 930,00 € 3.450,00 € 5.328,00 €

10% 0,78 € 2,88 € 4,44 € 1.162,50 € 4.312,50 € 6.660,00 €

12% 0,93 € 3,45 € 5,33 € 1.395,00 € 5.175,00 € 7.992,00 €

16% 1,24 € 4,60 € 7,10 € 1.860,00 € 6.900,00 € 10.656,00 €

20% 1,55 € 5,75 € 8,88 € 2.325,00 € 8.625,00 € 13.320,00 €

7.2.2 Costos inicials del suport físic (targeta)

tal i com hem comentat en apartats anterior en principi l’usuari haurà de suportar el cost de l’emissió 
de la targeta.

Preu targeta  personalitzada 3 €

Alumnes objectiu 1.500

TOTAL 4.500 €

seguidament passem a detallar el costos associats que genera la proposta.

L’estimació de la creació del nombre de targetes esta basada en l’apartat anterior, per a un escenari del 
curs vinent amb matriculacions similars a la de l’actual curs acadèmic.

Per a realitzar aquest càlcul, es suposa un 10% d’aportació per part de la urV a les targetes t-10/30, 
t-50/30 i t-MEs per a una zona tarifària.

El càlculs agafen com a base que el 1.500 alumnes agafen el mateix tipus de targeta, degut a la impos-
sibilitat de establir en quin percentatge es distribuiran.
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7.2.3 Cost inicial de l’aportació que realitza la URV
si l’aportació de la urV fos del 10% per a qualsevol dels tres títols i tenim que el cost de la recàrrega 

de cadascuna de les targetes serà el següent:

t-10/30 = 0,78 € / recàrrega

t-50/30 = 2,88 € / recàrrega

t-MEs = 4,44 € / recàrrega

s’ha establert el preu per a una única zona tarifària, que probablement serà la majoritària.

Cost anual 

Aquí fem referència als costos de manteniment de la subvenció de la targeta durant tot l’any acadèmic 
(10 mesos), inclosa la primera recàrrega comptabilitzada en el costos inicials. Amb el 10% de subvenció 
per part de la urV.

T-10/30

cost aproximat del manteniment per tot l’any de la subvenció a la targeta t-10/30, en base a 1.500 
usuaris, amb 33 recàrregues anuals.

38.363 €

T-MES

cost aproximat del manteniment per tot l’any de la subvenció a la targeta t-MEs, en base a 1.500 usu-
aris, amb 10 recàrregues anuals.

66.600 €

T-50/30

cost aproximat del manteniment per tot l’any de la subvenció a la targeta t-50/30, en base a 1.500 
usuaris, amb 18 recàrregues anuals.

77.625 €

Resum

En aquest apartat hem pogut valorar quins costos s’han de suportar per a la proposta amb un base de 
1.500 usuaris de la targeta, que són els que s’han estipulat com a població objectiu immediata.

El cost anual de la subvenció en base a aquest nombre d’usuaris variarà segons el tipus de títol, i oscil-
laria entre un mínim de 38.362,50 € (T-10/30) i els 77.625 € (T-50/30). S’entén cada xifra com que els 
1.500 usuaris agafen el mateix títol.

Si s’observen les xifres estimades extretes mitjançant les dades de l’ATM del Camp de Tarragona el cost 
de la subvenció anual seria de 58.038 € per 1.500 alumnes.

8. ELEccIó ProPostA FInAL

Imatge 4. Simulació del títol universitari

La proposta escollida que es planteja en aquest document és la denominada alternativa 0, consistent en 
aprofitar el cAc que actualment hi ha a l’estació d’autobusos de tarragona.

Aquesta elecció se’n deriva dels següents motius:
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Es pot iniciar d’una manera ràpida, no es necessita la instal·lació de cap cAc nou ni formació  –
específica al personal.

Els costos només se’n deriven de la subvenció aplicada per la urV i la campanya publicitària que  –
es vulgui dur a terme.

s’eliminen problemes de responsabilitat envers a la gestió de diners i recomptes de caixa. –

El nombre de possibles beneficiaris immediats de la targeta es prou ampli (1.521 alumnes) per  –
poder fer una avaluació anual.

servirà com a prova pilot per determinar l’impacte i l’acceptació que produirà la proposta sobre la  –
comunitat universitària.

si s’aconsegueix que tota la població objectiu immediata utilitzi la nova targeta, i vagi en transport  –
públic en lloc de transport privat, la desocupació de la zona dels aparcaments podria arribar entorn 
als 650 vehicles. Aquest càlcul és pels campus de tarragona i reus

Aquesta estimació s’ha realitzat comptabilitzant a tots els futurs usuaris, sense tindre en compte 
que hi ha un percentatge que ja fa ús del transport públic que farà que la desocupació d’aparca-
ment sigui inferior.

Aquestes dades es desprenen del Pla de millores de la mobilitat als centres universitaris de la ro-
vira i Virgili al camp de tarragona, on es calcula que la mitjana d’ocupants dels que comparteixen 
vehicle és de 2,3 persones /vehicle. 

El següent diagrama ens presenta de manera sintètica els passos analítics necessaris per la implantació 
d’un cAc a sescelades. 

Què hem de subvencionar: tipologia dels títols urbans i interurbans per establir quin serà el o els  –
títols subvencionats.

comunitat universitària: Quantificació del total de la població estudiada i del model de desplaça- –
ment que utilitzen actualment.

on es pot implantar: Elecció de l’alternativa 0. –

A qui va dirigit: Quin són els possibles usuaris de la targeta. Per comptabilitzar-los s’han estimat els  –
viatges entre tarragona i reus en vehicle motoritzat, a raó que els desplaçaments urbans o es fan a 
peu o hi ha abonaments de transport públic urbà.
Quant costa: costos aproximats de la subvenció realitzada segons el tipus de títol per a una pobla- –
ció de 1.500 usuaris.
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Diagrama 2. Diagrama resum de la proposta seleccionada

Creació del títol de transport públic URV a través de l’ATM del Camp de Tarragona 
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Diagrama 2. Diagrama resum de la proposta seleccionada. Font: Elaboració pròpia 

Font: Elaboració pròpia

9. coM s’IntroduEIx?

L’adquisició dels títols de transport públic col·lectiu es podrà realitzar de dues maneres:

diferida, és a dir, es realitza mitjançant una sol·licitud i amb la posterior tramesa. –

directa, es proporciona al moment al mateix cAc. –

diferida

Hi ha dues possibilitats fer-ho:

A través de l’ATM – , és a dir emplenar el formulari de sol·licitud dels títols de l’AtM, adjuntant 
còpia del dnI/nIE i una fotografia tipus carnet. Posteriorment s’envia a l’adreça per correu.

A través de les secretaries  – dels diferents campus. Aquests formularis es podrien trobar en les 
secretaries dels centres universitaris, o també descarregar directament des de la web de l’AtM 
(http://www. atmcamptarragona.cat).

Els inconvenients per l’adquisició de la targeta a través de l’AtM són:

La comprovació de qui pertany o no a la universitat no la pot realitzar l’AtM. –  El control 
de la base de dades de la comunitat universitària, només pot ser realitzada per la urV, degut al 
caràcter de les dades personals (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades 
de caràcter Personal).
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L’adreça indicada en la sol·licitud pot ser que no coincideixi amb l’adreça de l’alumne durant el  –
curs acadèmic (ambigüitat del formulari).

Existeix la possibilitat que hi hagi usuaris que demanin la targeta i posteriorment no facin la recàr- –
rega ni l’activació, generant uns costos i un malbaratament de recursos. cal tindre en compte que 
serà un percentatge mínim.

Per aquests motius es proposa que una de les estratègies de futur sigui l’adquisició de la targeta a través 
de les secretaries dels campus pertinents, gestionant-ho de la següent manera:

A les secretaries dels diferents campus hi haurien els –  formularis de l’AtM amb el segell del 
centre universitari.

un cop comprovat que pertany a la comunitat universitària, haurien d’emplenar la sol·licitud. –

Els mateixos centres universitaris es poden encarregar de recollir aquesta documentació i mitjan- –
çant el correu intern, fer-ho arribar al cAc de l’AtM a tarragona.

L’AtM per mitjà del cAc crea la targeta personalitzada, l’activa i, mitjançant el recorregut invers,  –
retorna els títols sol·licitats als campus universitaris d’origen. La targeta estarà activada, però sense 
cap títol carregat.

L’usuari final, haurà d’anar a qualsevol dels punts de venda adherits i pagar el cost de la targeta més  –
el cost del títol que vulgui carregar. 

directa

Aquesta opció és vàlida per realitzar targetes al moment, en cas de pèrdua o deteriorament 
de la mateixa.

L’opció de fer-la de forma directa consistiria en:

Apropar-se al centre d’atenció al client situat a l’estació d’autobusos amb la matrícula del curs  –
vigent. Aquesta manera d’identificar-se es realitzarà només per la creació de la targeta. 

Fer-se al moment la targeta amb l’equip que disposa el cAc. –
Es recomana aquesta opció per a la creació dels títols ja que és la forma més directa i senzilla, fet que 

simplifica aquest procés.

Diagrama 3. Procés de sol·licitud del títol

Creació del títol de transport públic URV a través de l’ATM del Camp de Tarragona 
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Diagrama 3. Procés de sol·licitud del títol. Font: Elaboració pròpia 

9.1. Processos d’implantació 

Dins dels processos d’implantació de la proposta especifiquem les actuacions 
concretes per a cada línia. Considerem les següents línies d’actuació 

 Conveni ATM + URV + Operadors de transport. 

 Recollida d’informació. 

 Campanya de publicitat. 

 Prova Pilot. 

Conveni ATM + URV + operadors de transport 

En cas d’acord mutu, es signarà un conveni entre les parts, on es posaran les bases 
per tal de dur a terme la posada en marxa del títol de transport públic URV. En aquest 
conveni s’establirà la participació econòmica de cadascuna de les parts referent a 
l’aportació que es realitzi al títol universitari.  

Recollida d’informació

Font: Elaboració pròpia
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9.1 processos d’impLantació 

dins dels processos d’implantació de la proposta especifiquem les actuacions concretes per a cada 
línia. considerem les següents línies d’actuació

conveni AtM + urV + operadors de transport. –

recollida d’informació. –

campanya de publicitat. –

Prova Pilot. –

conveni atm + urv + operadors de transport 

En cas d’acord mutu, es signarà un conveni entre les parts, on es posaran les bases per tal de dur a terme 
la posada en marxa del títol de transport públic urV. En aquest conveni s’establirà la participació econòmi-
ca de cadascuna de les parts referent a l’aportació que es realitzi al títol universitari. 

recoLLida d’informació

Esdevé força important que la informació (horaris i parades) dels principals operadors que donen co-
bertura a tarragona i reus en els àmbits urbans i interurbans, estigui a l’abast de la comunitat universitària. 
Els operadors implicats són:

Hispano Igualadina, transport interurbà tarragona – reus  –

EMt, transport urbà de tarragona  –

reus transport, transport urbà de reus –

Aquesta informació hauria d’estar disponible a la xarxa, a la web de la urV, i també hauria d’editar-se 
en format tríptic amb la informació de la nova targeta de transport, de manera que l’accessibilitat a la infor-
mació estigui des de bon inici a l’abast de la comunitat universitària.

Per tal d’aconseguir-ho, i que la prova pilot tingui la màxima repercussió possible, s’engegaran campa-
nyes de publicitat.

campanya de puBLicitat

Per tal de poder donar a conèixer a la comunitat universitària la nova targeta, s’haurà de fer una bona 
estratègia publicitària per tal d’entrar de manera molt directa i atractiva.

Per dur a terme aquesta tasca es poden desenvolupar les següents accions:

Generació de cartells, tríptics i promoció web (urV i AtM), establir qui genera la publicitat. –

creació de cartells i dels tríptics.  –

Promoció a la xarxa, utilitzant les pàgines web ja existents de la urV i l’AtM; i possible difusió des  –
de les operadores de transport.

Web de la urV. realitzar un apartat sobre la targeta de transport col·lectiu.•	

Web de l’AtM. Afegir la informació del nou títol de la universitat.•	

operadors de transport. des de les respectives Webs, tant dels operadors urbans com dels •	
interurbans.

Integrar aquesta campanya de promoció per a la comunitat universitària a la campanya publicitària  –
que actualment té l’AtM sobre el sistema tarifari integrat i la gamma de títols.

Informació personal de la proposta a peu d’universitat. Es realitzaria amb membres de la comunitat  –
universitària, becaris d’atenció a l’usuari i consergeria.

notes de premsa. La comunicació a través de la premsa local ha de ser un punt de reforç a la cam- –
panya publicitària, tant un cop signat el conveni com la implantació de la targeta.

Actes organitzats, es podrien realitzar actes de caire informatius a la comunitat universitària per  –
informar de la nova targeta o tarifa subvencionada, i dels avantatges que suposaria el seu ús.

prova piLot

s’estableix un període d’un any acadèmic per a valorar l’experiència de la nova targeta o subvenció de 
tarifes. 

un cop finalitzat aquest període, o la temporalitat establerta per les parts, es proposa que l’AtM trameti 
un informe valoratiu amb les següents dades:

targetes creades. –
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recàrregues totals. –

nombre de viatges realitzats. –

nivell de frau. –

9.2 cronograma

Taula 29. Tasques a realitzar per dur a terme la proposta
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universitària a la campanya publicitària que actualment té l’ATM 
sobre el sistema tarifari integrat i la gamma de títols. 

I
nformació personal de la proposta a peu d’universitat. Es 
realitzaria amb membres de la comunitat universitària, becaris 
d’atenció a l’usuari i consergeria. 

 Notes de premsa. La comunicació a través de la premsa local ha de ser un 
punt de reforç a la campanya publicitària, tant un cop signat el conveni com 
la implantació de la targeta. 

 Actes organitzats, es podrien realitzar actes de caire informatius a la 
comunitat universitària per informar de la nova targeta o tarifa 
subvencionada, i dels avantatges que suposaria el seu ús. 

Prova Pilot

S’estableix un període d’un any acadèmic per a valorar l’experiència de la nova 
targeta o subvenció de tarifes.  

Un cop finalitzat aquest període, o la temporalitat establerta per les parts, es proposa 
que l’ATM trameti un informe valoratiu amb les següents dades: 

 Targetes creades. 

 Recàrregues totals. 

 Nombre de viatges realitzats. 

 Nivell de frau. 

9.2. Cronograma

Taula 23. Tasques a realitzar per dur a terme la proposta. Font: Elaboració pròpia.

Taula 24.  Cronograma de les tasques a realitzar amb la duració aproximada. Font: Elaboració pròpia.Font: Elaboració pròpia.

Taula 30.  Cronograma de les tasques a realitzar amb la duració aproximada
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10. Estratègies de futur 

Degut al caràcter de la proposta explicada en aquest document, hi ha una sèrie de 
consideracions que s’han de tindre en compte, per dirigir en un futur, estratègies que 
complementin l’oferta l’actual i millori la mobilitat dels campus de la Universitat Rovira i 
Virgili.

10.1. Infraestructures i recursos 

Si la prova pilot fa que hi hagi un resposta prou positiva, es podria plantejar la 
implantació de CAC als propis centres per augmentar la seva utilització i difusió.  

En cas que s’implantin en el centres es tindran en compte els següents factors: 

Instal·lació de la infraestructura

 Adquisició dels equips necessaris. 

 Instal·lació dels CAC als centres. 

Personal

S’haurà d’especificar quin personal es destina per aquesta proposta, i com es 
selecciona:

 Per a la selecció del personal es proposa que es realitzi a través de 
becaris de la pròpia universitat.  

 Formació del personal. L’ATM formarà en qüestions de com està 
organitzat el sistema d’integració tarifària i l’empresa encarregada 
d’instal·lar el servei farà la formació operacional. 

10.2. Automatrícula

Per tal d’integrar de manera més directa el títol de transport, es proposa incloure a 
l’automatrícula un apartat específic per a aquesta opció. 

S’haurien d’incorporar els següents elements: 

 Casella per marcar si es vol o no el títol de transport 
públic. 

Font: Elaboració pròpia.

10. EstrAtèGIEs dE Futur

degut al caràcter de la proposta explicada en aquest document, hi ha una sèrie de consideracions que 
s’han de tindre en compte, per dirigir en un futur, estratègies que complementin l’oferta l’actual i millori la 
mobilitat dels campus de la universitat rovira i Virgili. 

10.1 infraestructures i recursos 

si la prova pilot fa que hi hagi un resposta prou positiva, es podria plantejar la implantació de cAc als 
propis centres per augmentar la seva utilització i difusió. 

En cas que s’implantin en el centres es tindran en compte els següents factors:

Instal·lació de la infraestructura

Adquisició dels equips necessaris. –

Instal·lació dels cAc als centres. –

Personal

s’haurà d’especificar quin personal es destina per aquesta proposta, i com es selecciona:

Per a la selecció del personal es proposa que es realitzi a través de becaris de la pròpia universitat. 

Formació del personal. L’AtM formarà en qüestions de com està organitzat el sistema d’integració tari-
fària i l’empresa encarregada d’instal·lar el servei farà la formació operacional.

10.2 automatrícuLa

Per tal d’integrar de manera més directa el títol de transport, es proposa incloure a l’automatrícula un 
apartat específic per a aquesta opció.
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s’haurien d’incorporar els següents elements:

casella per marcar si es vol o no el títol de transport públic. –

Inserir una imatge identificativa de la comunitat universitària amb les característiques pertinents  –
per poder utilitzar-la a la targeta de transport .

Posteriorment, aquesta informació hauria de ser tramesa al cAc corresponent per a la creació de la 
targeta.

10.3 modificació deL pLec de condicions per a L’eLaBoració deL carnet universitari

Al pròxim plec de condicions per a atorgar a l’entitat financera que pertoqui la creació del carnet uni-
versitari, s’hauria d’incloure que el carnet d’estudiant inclogui les següent tecnologies:

Banda magnètica (magstripe) és tota aquella banda fosca present en diferents suports, targetes de  –
crèdit, abonaments de transport públic o altres carnets personals. Es llegeix per contacte físic a tra-
ves d’una lectora/gravadora. Actualment hi ha la possibilitat d’utilitzar-la com a targeta de dèbit.

codi de barres és un codi basat en la representació mitjançant un conjunt de línies paral·leles ver- –
ticals de diferents gruixos i espaiats. Actualment s’utilitza per al préstec de llibres.

xip moneder, és un dispositiu que es recarrega amb diners i permet fer el pagament de productes i  –
serveis. utilitzat per fer micropagaments.

targetes sense contacte (Mifare), permet emmagatzemar informació dins de la targeta. Actualment  –
utilitzada per l’AtM.

Al ser carnet d’estudiant, l’emissió de la targetes podria anar a càrrec de la entitat financera emissora, i 
d’aquesta manera estalviar el cost del suport físic.

10.4 aLtres Línies estratègiques

Hi ha una sèrie d’estratègies que es poden contemplar depenent del funcionament del sistema.

Incrementar el tipus de subvenció que la urV ofereix als estudiants, especialment si s’aconsegueix  –
la unió de les 4 tecnologies. 

si augmenta la demanda de la targeta, es podria plantejar implantar un cAc a algun campus, per  –
exemple sescelades. 

Existeix la possibilitat que l’empresa que facilita el suport realitzi la personalització de les targetes  –
un cop enviada la informació, de manera que un cop impreses retornin al campus per la posterior 
entrega als usuaris.

La possibilitat de posar també un cAc al campus Vila-seca, així l’AtM passaria a tenir un cAc a la 
població de Vila-seca.

Finalment cal tindre en compte les estratègies de futur que l’AtM té planejades. una que afectaria de 
manera directa al títol és la integració de tot el sistema tarifari a nivell de catalunya per l’any 2012.

11. concLusIó

s’ha observat al document que la majoria dels desplaçaments actuals que realitza la comunitat univer-
sitària són en vehicle privat (50%), majoritàriament en cotxe.

Aquesta manera de desplaçar-se pel territori és poc sostenible i a la llarga comportarà problemes de 
caire ambiental (increment de la pol·lució atmosfèrica per l’emissió de gasos amb efecte hivernacle) i eco-
nòmics (s’hauran d’emprar més recursos per ampliar zones d’aparcament i gestionar el trànsit).

La comunitat universitària de la urV al camp de tarragona es prou important (14.000 persones) com 
per afectar de manera directa al conjunt del territori. 

La universitat rovira i Virgili, amb aquest pla d’acció que es proposa, vol canviar el model de despla-
çaments actuals, per tal d’anar cap a un model més sostenible i integrat al territori. 

La manera d’arribar a aquest canvi de model sorgeix necessariament de la utilització del transport pú-
blic en detriment del transport privat, així com de la potenciació del primer en tot l’àmbit d’influència de 
la urV.

des de l’Autoritat territorial de la Mobilitat del camp de tarragona es va establir el sistema tarifari inte-
grat per tal d’incentivar, facilitar i abaratir l’ús del transport públic al camp de tarragona.
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 s’observa doncs que la unió dels interessos de la urV i AtM van encaminats cap al mateix objectiu, 
que cal aprofitar per generar una cooperació entre ambdues entitats, amb l’oportunitat d’afegir un des-
compte als títols existents de l’AtM per a la comunitat universitària de la urV.

En el títol que s’emetrà per a qualsevol persona de la comunitat universitària, es podrà carregar qualse-
vol dels tres títols unipersonals (i personalitzats) que té actualment l’AtM (t-10/30, t-50/30 i t-MEs) al qual 
s’aplicarà un descompte inicial d’un 10%, que aportarà la urV. 

L’adquisició del títol es farà de manera directa, és a dir, al cAc de l’estació d’autobusos, ja que el procés 
serà més senzill per engegar la prova pilot.

Per poder recarregar els títols amb el descompte pertinent, els usuaris hauran de fer-ho al cAc de l’esta-
ció d’autobusos de tarragona, identificant-se amb el carnet universitari. En cas de realitzar la recàrrega en 
qualsevol altre punt de venda l’usuari haurà de suportar el cost total de la recàrrega.

de l’anàlisi de les diferents alternatives per a la implantació de centres d’atenció al client (cAc) en 
diferents campus, es conclou que l’alternativa 0 és la més adient en aquesta proposta inicial, pel següents 
motius:

La seva implantació no comporta costos per l’adquisició d’equips, que serveixen per la creació de  –
la targeta i la gestió de la mateixa.

La despesa en recursos humans per la instal·lació de cAc a qualsevol campus no és aplicable, així  –
com totes les responsabilitats derivades de la seva gestió.

Es pot realitzar de manera ràpida, per poder implementar-la el curs vinent (2010–2011). –

Es pot utilitzar com a prova pilot de l’experiència per valorar posteriorment la iniciativa i analitzar  –
quina repercussió té sobre la comunitat universitària. si els resultats no són prou satisfactoris és un 
sistema fàcilment desmuntable.

APG territorial resta a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o aclariments que, pel que fa a 
aquest estudi, ens vulgueu fer.

tarragona, a 1 de juliol de 2010

roger Lluís calavia Miró

Geògraf col·legiat núm. 1278


