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INTRODUCCIÓ

Apropar els equipaments i serveis és l’objectiu 
principal
Municipi amb una orografia molt accidentada
Ordenada l’àrea central i executat el “Programa 
Drecera” 
Iniciativa de estudiar la viabilitat d’un servei de 
transport urbà
Beneficiarà la mobilitat dels habitants del poble i 
permetrà modificar hàbits 



VALLIRANA

TOPOGRÀFIC



ANÀLISI INTERN

Disponibilitat financera

Possibilitat d’assignar recursos a nous serveis

Tot i no poder comptar amb cap mena de 
subvenció seria assumible un dèficit de 72.000 €  
anuals     



Dimensió física i humana a cubrir

VALLIRANA

Dimensió física i humana

Localització sol urbà 
urbanitzat



Anàlisi de sistemes

Possibilitats tècniques:

Bus de linia regular
Bus a la demanda
Taxi-bus

Formes de gestió:
Gestió directa
Gestió indirecta   - concessió administrativa 

- gestió interessada



Costos estimats

Costos directes ( personal, carburant, 
manteniment ... )

Costos indirectes ( assegurances, 
amortitzacions, neteja, impostos ... ) 



ANÀLISI EXTERN
Mercat

VALLIRANA

Habitants per nucli de 
població



Evolució demogràfica 1960-2001

PADRÓ D’HABITANTS



Segmentació 

Piràmide de població

Resum segmentació per sectors

Segmentació per nuclis de població

Segmentació geogràfica i demogràfica

Metres lineals de carrer per família

Agrupació de la població per sectors   
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DENSITAT DE POBLACIÓ

Metres linials de carrer per 
família
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Agrupació de la població 
per sectors



Potencial per zones geogràfiques

El mercat potencial de ciutadans amb
possibilitat mitja-alta d’utilitzar el servei es 
situaria al voltant de 4.200 usuaris.

Demanda possible 

En base a mobilitat interna obligada, densitat de 
població, públic objectiu sense vehicle propi i 
augment previst de la població :

1er any : 30.510 viatgers
5 è  any : 60.000 viatgers  



Hàbits

Segons “Enquesta  de mobilitat obligada ( EMO 
96 )” :

Viatges origen i destí Vallirana ( interns ) 
total : 2.470 ( 39,0 % )

Realitzada enquesta telefònica per avaluar els
hàbits de mobilitat de la població major de 16 
anys ( treball, estudi, oci, esport, compres ... )

Anàlisi de serveis similars
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Situació d’equipaments i serveis



DIAGNÒSTIC

Punts forts
Voluntat política, auditoria ambiental, previsió econòmica

Punts febles
Sense subvencions, orografia difícil, dispersió i baixa
densitat de població

Perfil d’oportunitats
Creixement de la població y necessitat de desplaçament

Perfil d’amenaces
Aïllament i no participació en la comunitat

Restriccions 
No existeixen experiències similars



OBJETIUS

A curt termini

Implantar el servei en 6 meses.Això 
comportarà:

Apropar els equipaments i serveis
Connectar tots els nuclis urbans

A mitjà i llarg termini

Consolidació del servei que facilitarà :
Prescindir del vehicle privat
Adquirir hàbits de transport públic 
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Proposta inicial d’itineraris del 
servei de transport urbà



CONTROL

Criteris de mesura

De periodicitat mensual
Dies de servei
Recaudació per tipus de bitllet
Viatgers per linia y viatge
Resum, mitjana i percentatge diari

De periodicitat trimestral
Enquesta als usuaris sobre  grau de satisfacció
Bústia de suggeriments









EVOLUCIÓ VIATGERS

Viatgers totals
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ANY DESPESES INGRESSOS SUBVENCIÓ

2001 86.000,01 € 15.732,39 € 70.267,62 € 
2002 96.462,44 € 35.127,65 € 61.334,79 € 

2003 195.200,00 € 26.930,18 € 168.269,82 €

2004 252.900,00 € 22.000,00 € 230.900,00 €

COST DEL SERVEI
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