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Agraïments

Des de la seva concepció, el present estudi s’ha recolzat en la participació i el contrast
de punts de vista entre els diversos agents que formen part del ric ecosistema de mo-

bilitat català, tant de l’àmbit públic com privat, començant per les entitats impulsores
de l’estudi a través de les diverses sessions de treball que s’han desenvolupat des de

l’inici del projecte a l’estiu del 2019, i amb la contribució de totes les entitats que han
participat activament en les jornades obertes de debat que hem organitzat. Tot plegat,

el resultat és el document que teniu a les mans: una fotografia precisa de la MaaS i que

vol ser essencialment propositiu per tal de fer avançar Catalunya cap a una mobilitat
més eficient, sostenible, equitativa i inclusiva, detectant futures oportunitats i vectors
de canvi.

Aquest estudi no hauria estat possible sense la col·laboració entusiasta de totes les
persones que hi han participat:

Equip de treball (entitats que han patrocinat l’estudi i han contribuït de forma activa

a les sessions de treball): Àngel Codina (Abertis), Joan Guzman (Abertis), Xavier Serra
(Abertis); Guillem Alsina (Àrea Metropolitana de Barcelona), Joan Maria Bigas (Àrea Me-

tropolitana de Barcelona), Ramon Pruneda (Àrea Metropolitana de Barcelona); Rubén

Hernández (Banc Sabadell); Laia Pagès (CARNET), Lluís Jofre (CARNET); Cristian Bardají
(RACC), Ricard Casalins (RACC); Joan Viaplana (SABA) i Mireia Gilibert (SEAT).

Entitats que han participat a les jornades obertes: Jaume Galera (ACCIÓ), Tomàs Me-

gia (ACCIÓ), Marc Solé (ACISA), Marta Becerra (Adigital), Carme Gibert (Ajuntament de
Barcelona), Carles Labraña (AMTU), Lluis Alegre (Autoritat del Transport Metropolità),
Josep Jové (Bip & Drive), Rubén López (Cambra de Comerç de Barcelona), Monika Ba-

chofner (CARNET), Fanny Breuil (EURECAT), Carles Casas (Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya), Rafael Fando (Ferrovial), Sami Sahala (Forum Virium Helsinki), Boyd Co-

hen (Iomob), Elena Aguarta (Moventia), Carles Sentís (Parkunload), Nel·la Saborit (Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona), Lluis Puerto (RACC), Martí Massot (RACC), Igna-

si Gómez-Belinchón (Railgrup), Felipe Duque (Reachnow), Cristina Castillo (Reby), Lluis
Serrano (Servei Català de Trànsit), Adrià Ramírez (Shotl), Judit Batayé (Six-Ter), Søren
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Sørensen (SFMCON), Judit Reviejo (Transports Metropolitans de Barcelona), Mònica Casanovas (Ubeeqo), Jaume Mayor (WeSmartPark).

Autors de l’estudi (redactors): Marc Figuls (Factual), Martí Jofre (Factual), Josep La-

borda (Factual), Miquel Nadal (Factual), Victor Moyano (Factual) i Miquel Estrada (UPC).
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Glossari
AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona
API: Application Programming Interface
B2B: Business to Business
B2C: Business to Consumer
B2G: Business to Government
CDS-M: City Data Standard Mobility
FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
GBFS: General Bikeshare Feed Specification
GDPR: General Data Protection Regulation
GTFS: General Transit Feed Specification
TOMP: Transport Operators and MaaS Providers
MaaS: Mobility as a Service
MDS: Mobility Data Specification
MITMA: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
NAP: National Access Point
NeTEx: Network Timetable Exchange
SIRI: Standard Interface for Real-time Information
TCO: Total Cost of Ownership
TMB: Transports Metropolitans de Barcelona
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Introducció
L’anomenada Mobility as a Service -MaaS en les seves sigles en anglès- s’ha perfilat

en els darrers anys com un nou paradigma de gestió de la mobilitat amb un enorme
potencial transformador. Sorgida de l’impuls sinèrgic que suposen la digitalització, que

ha facilitat l’aparició de nous serveis de mobilitat -sobretot en l’àmbit urbà- i una tendència clara de canvi en els hàbits de consum dels usuaris prioritzant l’ús per davant de
la propietat, la MaaS és vista per molts com la bala de plata que pot solucionar d’un sol

tret molts dels problemes que afecten la mobilitat, tant en l’àmbit urbà com interurbà.
La reducció de la congestió de trànsit i les emissions contaminants derivades, un millor
accés a l’oferta de mobilitat o un ús més eficient de l’espai públic són alguns dels objectius als quals la MaaS podria contribuir de forma significativa.

Després que la idea fos presentada amb honors al Congrés Mundial de Sistemes Intel·ligents de Transport de 2015 a Bordeaux, en el qual es va posar la primera pedra de la
MaaS Alliance, han passat sis anys en els quals la MaaS ha capturat un nivell d’atenció

i entusiasme sense precedents en el sector de la mobilitat. L’assignatura pendent, en
tot aquest temps, és demostrar que la MaaS, a banda d’una idea carregada de bo-

nes intencions, és capaç d’adquirir l’escala necessària per tenir un impacte significatiu

sobre la mobilitat, a la vegada que esdevingui econòmicament viable. Altrament, els
beneficis que se li pressuposen com a eina per impulsar una mobilitat més eficient,

sostenible, equitativa i inclusiva quedaran en entredit. Amb tot, el potencial de la MaaS

és inqüestionable, tot i que la realitat demostra que són molts els reptes que cal superar
si realment ha de ser una eina decisiva en la configuració i gestió de la mobilitat actual
i futura.

El present document presenta una anàlisi crítica i en profunditat de la MaaS, així com

dels reptes i oportunitats que planteja, aterrant-ne l’abast al context i realitat de Catalunya. A nivell metodològic, ho fa a partir d’una revisió exhaustiva de la literatura existent
i de la síntesi de les conclusions de diverses sessions de treball que s’han dut a terme

els darrers dos anys amb la col·laboració de representants de les entitats que donen
suport a aquest estudi i amb la participació d’altres experts en mobilitat. Aquest, però,

no pretén ser un informe acadèmic, sinó que el seu enfoc és eminentment pràctic i

propositiu: a partir de l’experiència observada fins a dia d’avui en el desplegament de la
MaaS en altres territoris i els reptes que planteja, l’objectiu és tenir una idea clara del seu

potencial com a element transformador de la mobilitat i identificar aquelles iniciatives

que poden contribuir a un desplegament el més harmònic i efectiu possible de la MaaS
a Catalunya.

Així, el document es divideix en quatre grans parts:

PART 1 Definicions i marc de referència:
Primera part, més descriptiva, on es presenta una definició i arquitectura a alt nivell de

la MaaS i s’explica com aquesta condiciona les relacions entre els diferents agents de la

mobilitat; així mateix, descriu breument quin és el marc de referència –fonamentalment
europeu- que envolta la MaaS.
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PART 2 Els reptes de la MaaS:
Segona part, més analítica, on es destaca quin és el potencial de la MaaS com a ele-

ment transformador de la mobilitat, se n’identifiquen els grans reptes pendents i
quin és el paper que el sector públic ha de jugar per tal de superar-los; i a partir d’aquí,
pretén anticipar quins seran els models de MaaS que es consolidaran en el futur.

PART 3 La MaaS a Catalunya:
Tercera part, d’aterratge, que es centra en la situació actual i perspectives de la MaaS a

la geografia catalana, i identifica algunes àrees concretes en les quals cal incidir per a
la seva evolució al nostre país.

PART 4 Projectes tractors:
Última part, propositiva, en la qual es desenvolupen propostes concretes per fer avançar
Catalunya cap al desplegament massiu de la MaaS com a motor de transformació de
la mobilitat.
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Part 1: Definicions i marc
de referència
1.1. Definició i arquitectura de la MaaS
La MaaS és la integració i accés a diversos serveis de mobilitat -públics i privats- a través d’una única aplicació que permet accedir a una mobilitat multimodal a demanda,

amb la comoditat de realitzar un registre inicial i pagament únic en lloc de diverses
operacions amb cada operador de mobilitat.

La MaaS suposa una nova arquitectura en la gestió de la mobilitat on hi apareixen noves funcions, agents i interaccions. Esquemàticament, la MaaS suposa evolucionar des

d’un escenari on els operadors de mobilitat es relacionen directament amb els usuaris
-ja sigui a través de canals físics o digitals- a un model més complex, tal com es representa a la figura següent:

Usuaris finals

Usuaris finals

Figura 1 Nous agents:
l’operador i l’integrador

Operadors MaaS

MaaS; l’agregador
de dades

Integradors MaaS

Operadors de
mobilitat públics

Operadors de
mobilitat privats

Operadors de
mobilitat privats

Agregadors
de dades

Operadors de
mobilitat públics

Amb la MaaS apareixen nous agents que actuen com a intermediaris entre els operadors de mobilitat (oferta) i els usuaris finals (demanda):

Operador MaaS:
És el nou agent clau que ofereix la interfície d’usuari (aplicació mòbil) a través de la qual comercialitza els serveis de mobilitat, permetent als usuaris planificar els seus desplaçaments, reservar

i pagar per la seva mobilitat, tant a demanda com en paquets o subscripcions adaptades als
seus patrons d’ús. Desenvolupa el model de negoci en base al coneixement detallat de les pre-

ferències i patrons de mobilitat dels usuaris (a partir de l’anàlisi i explotació de les dades que
generen aquests, i de les dades de disponibilitat dels serveis de mobilitat integrats) i executa els
acords comercials amb els diferents operadors de serveis de mobilitat.
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Integrador MaaS:
Realitza la integració tècnica dels diferents serveis de mobilitat disponibles -públics i privats- a

nivell d’informació, planificació, reserva i pagament; proveeix una interfície homogènia d’accés
als diferents serveis de mobilitat gràcies a acords contractuals amb els operadors de mobilitat,

on es defineixen les regles i nivells d’accés, identificació d’usuaris/clients, i proveeix aquests serveis a diferents operadors MaaS que, en aquest cas, assumeixen un rol pur de comercialització i
gestió del client.

Cal destacar que aquesta arquitectura es correspondria amb la d’un estadi avançat

de la MaaS que proposa una delimitació molt clara dels rols de cada agent basada en

la idea de l’especialització per maximitzar l’eficiència. L’experiència demostra -com en

el cas no reeixit del Mobilitetstorget1 a Suècia- que segurament en estadis inicials de la
MaaS, o inclús en estadis futurs depenent de l’evolució i equilibris de forces dels diferents
agents que intervenen en el desenvolupament de la MaaS, sigui més senzill establir les

regles de negoci i relacions contractuals directament entre els operadors MaaS i els

operadors de mobilitat. És més, en experiències a nivell internacional de desplegament
de la MaaS analitzades en aquest estudi, hem trobat que sovint els rols descrits es difu-

minen, amb agents que juguen a la vegada diversos rols, tant d’integració tecnològica
(de dades i processos de negoci) com de comercialització.

Agregador de dades:
Adquireix dades -estàtiques, dinàmiques, en diferents formats i sota diferents protocols- dels
diferents agents de mobilitat, facilitant-ne l’anàlisi i explotació de forma consolidada.

1.2. Nivells d’integració i relació entre operadors
La MaaS no és un concepte unívoc o absolut, blanc o negre, sinó que admet moltes
gammes de gris. Els nivells d’integració -tecnològica, però sobretot de governança- i
l’oferta de prestacions als usuaris augmenten en complexitat i interès a mesura que

més i millors dades estan disponibles de forma agregada i ben orquestrada, i que les
diferents funcionalitats clau es consoliden en una única proposta de valor. Això va des

de la simple agregació d’informació per a la planificació de trajectes (nivell 1) fins a la
integració de les polítiques d’incentius (nivell 4):
Figura 2 Classificació

· Optimització en temps real del desplaçaments on intervenen diversos modes de transport

dels nivells d’integració

· Routing personalitzat basat en les preferències de l'usuari i del tränsit en temps real

MaaS (Boston Consulting Group, 2019) +
Elaboració pròpia

· Ticketing multi-operador

· Transformació del sistema tarifari de l’operador a paquets de mobilitat
· Personalizació del mecanismes de compra

· Incentius per promoure modes sostenibles o desplaçaments
fora de les hores punta

· Redistribució de les subvencions públiques i ajudes als empleats

1

Intermediary MaaS Integrators: A case study on hopes and fears (G. Smith, J. Sochor, I.C. M.A.Karlsson; 2019): https://

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856418307912
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La classificació dels nivells d’integració MaaS consta dels següents nivells, de forma
acumulativa:

Nivell 1: Planning
Informació en temps real de la disponibilitat, localització i tarifes d’accés als serveis de mobilitat,
amb l’opció de planificar rutes de forma personalitzada combinant diferents modes de transport
-públics i privats- segons els hàbits de l’usuari i les incidències en temps real.

Nivell 2: Planning + Ticketing
Les plataformes MaaS poden incorporar ofertes de mobilitat de diferents operadors així com la
reserva i pagament a través de la mateixa aplicació, evitant múltiples accions de ticketing. El
model de negoci es pot donar en la generació de nous clients potencials o bé en la comissió per
viatge, tot i que els actuals marges econòmics dels operadors són baixos.

En els dos nivells inicials, la governança de la plataforma MaaS pot influir en l’elecció
de l’usuari en un desplaçament porta a porta: per exemple, el planificador de rutes pot
suggerir utilitzar un sistema de bici compartida (més sostenible), una combinació amb

transport públic (més econòmic) o un taxi (més ràpid). Òbviament, el nivell real i efectiu
de sostenibilitat (no només el que sembla més evident, sinó el que té en compte tota

la cadena de consum d’energia necessària per proveir un servei de mobilitat), la sen-

sibilitat al preu o la percepció de comoditat (subjectiva, naturalment) que impliquen
cada decisió de mobilitat són aspectes interrelacionats i que s’han de tractar de forma

integrada: la MaaS ha de ser capaç d’avaluar eficientment tots aquests paràmetres per
oferir la millor opció de mobilitat als usuaris i que a la vegada en maximitzi l’impacte
social positiu.

Nivell 3: Planning + Ticketing + Pricing
Inclou l’empaquetament dels serveis de mobilitat mitjançant un contracte, generalment de tarifa

plana, que cobreix totes les necessitats de mobilitat de l’usuari (transformat en client). És el cas
de plataformes com Whim (de MaaS Global) o Citymapper a Londres.

Nivell 4: Planning + Ticketing + Pricing + Incentives
Pretén una relació que supera l’oferta-demanda per promoure una mobilitat més sostenible a

través d’incentius per a desplaçaments o modes de transport determinats (per exemple: fomen-

tant els viatges en hora vall, de connexió amb hubs de mobilitat o en vehicles elèctrics). En aquest
cas, es tracta d’utilitzar la plataforma MaaS per canalitzar les subvencions que proveeixen les administracions -i eventualment també les empreses privades- de forma que la MaaS pot acabar
esdevenint un amplificador de les polítiques públiques de mobilitat.
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Aquests quatre nivells d’integració suposen l’articulació de relacions
diferents entre els operadors de mobilitat i l’operador MaaS:

Relació operador de
mobilitat - operador MaaS

De quí és el client?

Lleugera

operador de mobilitat

Lleugera / Profunda

operador de mobilitat /
operador MaaS

Profunda / Total

operador MaaS

Profunda / Total

operador MaaS

Figura 3 Relació entre
operadors de mobilitat
i operadors MaaS. Una
qüestió clau: de qui és
el client?

En un primer nivell de relació lleugera entre operadors de Mobilitat i operadors MaaS, un operador de mobilitat determinat oferta els seus serveis a través de l’aplicació mòbil d’un opera-

dor MaaS (només a nivell d’informació i planificació). L’operador MaaS actua com un canal

de descobriment i captació de nous usuaris, a banda de proveir una eina de planificació i

comparació d’oferta de serveis de mobilitat, però l’operador de mobilitat continua mantenint
una relació client-proveïdor amb l’usuari, típicament redirigint-lo cap a la seva aplicació verti-

cal (en el millor dels casos amb alguna informació de context, a través del que es coneix com

a deep linking), a través de la qual l’usuari s’autentifica, accedeix i paga pel servei de mobilitat.
En aquest nivell, l’operador MaaS captura dades aproximades sobre patrons de demanda de

serveis de mobilitat (ja que no en monitoritza l’ús). En tot cas, qui factura a l’usuari i garanteix
la qualitat d’aquest servei és el mateix operador de mobilitat. En aquest cas, l´operador MaaS

actua de broker del servei, simplement integrant l’oferta de l’operador de mobilitat dins del seu
planificador de rutes a canvi d’una comissió per client derivat. En alguns casos, aquesta inte-

gració tecnològica pot arribar a ser completament transparent per l’usuari i incloure també el
procés de validació o accés als vehicles des de l’aplicació de l’operador MaaS, però gairebé

sempre (encara) l’usuari ha de realitzar un registre previ a l’aplicació de l’operador de mobilitat.
Un exemple del model d’integració lleugera és la que té Google Maps amb algunes aplica-

cions de ride-hailing, com Uber o Cabify. Prenent exemples d’altres sectors, seria el cas d’una

reserva realitzada a través de Booking, on el servei s’acaba oferint i facturant per part de l’hotel.
Hi pot haver una relació profunda, en la qual l’operador de mobilitat arriba a un acord amb
l’operador MaaS establint una relació B2B entre ells perquè aquest últim pugui comercia-

litzar els seus serveis de forma integrada a la seva oferta. En aquest cas, l’operador MaaS
factura el servei integral i pren també responsabilitat sobre els serveis oferts per l’operador de mobilitat, amb qui posteriorment liquida els serveis contractats. Els contractes en-

tre l’operador de mobilitat i l’operador MaaS són complexes, doncs contemplen qüestions

com la llibertat que té l’operador MaaS a l’hora de fixar els preus de l’oferta integrada, les
garanties de servei que l’operador de mobilitat es compromet a aportar i l’atenció al client

entre d’altres. L’operador MaaS pot prendre responsabilitat també sobre algunes parts del
servei de l’operador de mobilitat (per exemple proveint unes certes cobertures addicionals:

nivell d’assegurança, neteja dels vehicles, etc.). En aquest model, l’usuari esdevé client de
l’operador MaaS. L’operador de mobilitat manté els seus canals digitals propis, però delega

en altres operadors MaaS una part significativa de la captació, gestió i facturació de clients.
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Un exemple del model d’integració profunda és el de Whim (MaaS Global), que té l’am-

bició de realitzar la captació i gestió d’un client que sigui usuari de diferents operadors
de mobilitat, empaquetant l’oferta d’una forma atractiva per a l’usuari final.

Hi pot haver, finalment, una integració total, en la que l’operador de mobilitat arriba un acord

amb un operador MaaS perquè li gestioni de forma completa la captació, gestió i facturació
dels clients. En aquest cas, els canals de venda de l’operador de mobilitat perden molt de

pes o s’eliminen totalment. Aquest seria el cas de petits operadors privats de mobilitat que,
per les seves dimensions reduïdes, es recolzarien en grans operadors MaaS per mostrar la
seva oferta i capturar quota de mercat, aprofitant economies d’escala i esdevenint part d’un

walled garden (expressió sovint utilitzada per referir-se a una plataforma MaaS tancada,
en la qual tots els serveis de mobilitat són controlats per la mateixa empresa privada és el
camí, per exemple, que ha seguit la startup Movo quan va ser comprada per Cabify). És un
escenari equivalent al que es podria trobar un hotel de poques habitacions que cedeix

completament tota la comercialització i gestió del client a plataformes intermediàries
com Booking.

1.3. El marc de referència de la MaaS
Els operadors de MaaS són fonamentalment agregadors i intermediaris de serveis de

mobilitat proveïts per tercers i això fa imprescindible que puguin accedir a tota la informació rellevant que els permeti oferir el millor servei possible als usuaris finals. Per tant,

per al bon funcionament de la MaaS és crític el desenvolupament d’una arquitectura de
sistemes d’informació que defineixi les regles i articuli els processos necessaris d’obertura de les dades, que garanteixi la connectivitat entre els diferents agents -productors

i consumidors de dades/informació, incloent els usuaris finals- i la interoperabilitat entre
sistemes heterogenis de diferents operadors.

Amb la finalitat d’accelerar el desenvolupament de tecnologies interoperables de
transport a Europa, la Unió Europea va aprovar la Directiva 2010/40/EU sobre Sistemes
intel·ligents de Transport. Aquesta directiva té com a objectiu permetre la col·laboració

entre operadors de transport i operadors MaaS definint els principis d’estandardització
i compartiment de dades de transport, i és complementada pel Reglament Delegat de

la Comissió (EU) 2017/1926 sobre els mitjans d’accés a les dades que preveu la creació
d’un marc per compartir informació de serveis de transport multimodal i que obre així

la porta al desenvolupament de solucions de MaaS. En particular, l’objectiu és la creació d’una arquitectura digital que permeti disposar d’estàndards i interfícies obertes,

posant a l’abast de tothom (empreses i ciutadans) informació de viatge tant estàtica
com dinàmica a partir de la creació del que s’anomenen National Access Points (NAP).

La directiva preveu diverses etapes d’implantació: així, per exemple, en l’àmbit de la mobilitat urbana, des de desembre de 2020 tots els serveis de vehicle compartit, taxi, bus

a demanda, carpooling, lloguer de cotxes i de bicicletes han d’incloure les seves dades
estàtiques al NAP del país on operen a través de canals digitals oberts; i a partir de finals
de 2023 també caldrà incloure les dades dinàmiques. Malauradament, la directiva no

inclou encara l’obertura de la comercialització de títols de transport públic i altres serveis de mobilitat per part de tercers.
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La directiva europea aporta així un marc bàsic per compartir les dades de mobilitat
(prerequisit imprescindible per al desenvolupament de la MaaS, com hem argumentat prèviament), però correspon als òrgans estatals i autonòmics desenvolupar aquest
marc bàsic i fomentar la seva aplicació efectiva. És interessant destacar que en aquest

desenvolupament hi trobem diferents iniciatives tant per part d’alguns països, com per
part de ciutats o fins i tot d’entitats sense ànim de lucre (vegeu Box 1).

Aquestes iniciatives, que pretenen facilitar el desplegament tècnic de la MaaS a nivell
europeu, prenen com a paraigua la directiva europea de 2017 i, en general, es mouen
pels tres vectors següents:

1. Intentar reunir el màxim d’agents possibles, tant públics com privats, per un doble motiu: primer, perquè estem davant d’iniciatives tècnicament i estratègicament complexes, on el

coneixement no és exclusiu de cap d’ells i, per tant, reunir-los facilita la recerca de les millors solucions possibles; segon, perquè més enllà dels elements tècnics, un desenvolupament adequat

de la MaaS s’ha de basar en l’establiment d’una relació de confiança i de transparència entre els
diferents agents, i això es veu recolzat per l’existència de plataformes permanents que facilitin
aquesta relació.

2. Contribuir a desenvolupar amb continguts específics el marc general que dissenya

la directiva i accelerar els terminis que s’hi fixen. Això és important perquè mostra que els Estats
Membres tenen marge per accelerar en el temps les provisions que contempla la pròpia directiva.

3. Anar més enllà dels mínims que fixa la directiva: aquest és el cas d’alguns Estats Membres (com Finlàndia, per exemple) que han començat a posar en marxa les disposicions que

permetin l’obertura del ticketing i pagament del transport públic, el que sens dubte és un element
clau si hom vol arribar a un ple desplegament de la MaaS.
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Box 1: Iniciatives a Europa per facilitar el desplegament de la MaaS
En els últims anys han sorgit multitud d’iniciatives que tenen per objectiu crear condicions
favorables al desplegament de la MaaS. Aquestes iniciatives, de naturalesa molt diversa,
s’han articulat a diversos nivells. A continuació, en consignem algunes de les més rellevants:

A nivell de país:
El “Transport Code”, a Finlàndia, ha estat una iniciativa pionera a nivell internacional, ja que és la

primera que regula un mercat de dades obert per als serveis de mobilitat. La normativa requereix
que els operadors de transport públic permetin la transferència d’algunes dades (horaris, itineraris, cost del trajecte) a tercers mitjançant APIs obertes. El “Transport Code” també regula la competència i el compliment de les normatives fiscals.

A nivell de ciutats:
Les ciutats d’Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, La Haia i Utrecht han desenvolupat l’anomenat
CDS-M (City Data Standard Mobility) que és un protocol estàndard i obert2 per a l’intercanvi de

dades entre ciutats i operadors de serveis de mobilitat compartida. Aquest protocol adreça la

necessitat de disposar d’un estàndard B2G per als nous serveis de micromobilitat que garanteixi

principis de “privacitat des del disseny”, sigui fàcil d’utilitzar, permeti la comunicació bidireccional,
aporti uniformitat i permeti la planificació, la gestió dinàmica de la regulació i la seva supervisió.
En certa manera, es pot considerar que CDS-M és la reacció europea a la iniciativa MDS (Mobility

Data Specification)3 impulsada el 2018 des de la ciutat de Los Angeles (Estats Units), i que pretén

corregir les més que evidents contradiccions que aquesta planteja en matèria de protecció de la
privacitat de les dades, amb l’objectiu de fer CDS-M compatible amb la normativa europea GDPR.

A nivell d’entitats sense ànim de lucre:
TOMP – Transport Operators and MaaS Providers4 és una iniciativa col·laborativa que s’està desen-

volupant per part d’un grup de treball integrat per agents públics i privats, en coordinació amb el
grup de treball “Technology & Standardisation” de la MaaS Alliance, i que s’ofereix a tots els agents

de l’ecosistema MaaS sota un model de codi obert amb l’objectiu de facilitar la interoperabilitat i
el desenvolupament de la MaaS sustentat per l’intercanvi de dades. La TOMP-API5 descriu un “tra-

jecte tipus” complet realitzat sobre una plataforma de MaaS, incloent la provisió de la informació
necessària per part dels operadors, la planificació, la reserva, els pagaments i l’execució del viat-

ge. Als Països Baixos, la TOMP-API s’ha pres com a referència per al desenvolupament del seu pla

nacional de proves pilot de MaaS, i la indústria ha rebut amb entusiasme aquesta iniciativa, amb

agents molt rellevants de l’ecosistema MaaS que han adoptat les seves especificacions i estan
col·laborant en la seva evolució.

2

TOMP-WG / CDS-M: https://github.com/TOMP-WG/CDS-M

3

Open Mobility Foundation / About MDS: https://www.openmobilityfoundation.org/about-mds/

4

TOMP Working Group: https://tomp-wg.org

5

TOMP-WG / TOMP-API: https://github.com/TOMP-WG/TOMP-API/wiki
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Part 2: Els reptes de la MaaS
2.1. Impacte potencial: la MaaS com a condició necessària (però
no suficient) per a una mobilitat sostenible
El desenvolupament de la MaaS afecta de forma important els diferents agents que la
composen. Aquests impactes -positius i negatius- es presenten de forma resumida a
la següent figura:

Implicacions (potencialment) positives

Figura 4 Impacte de la
MaaS sobre els diferents
agents (oferta i demanda) de l’ecosistema de
mobilitat

Operadors de
mobilitat
(públics i privats)

Usuaris

· Nou canal de venda: captació de
potencials nous clients i accés a demanda
no servida
· Estalvi de costos als seus canals digitals
· Possibilitat de combinar la seva oferta
amb la d’altres operadors amb beneficis
per ambdós

· Millora l’experiència d’usuari i la flexibilitat
sense necessitat de tenir actius de
mobilitat en propietat
· Redueix el cost/pressupost de mobilitat
en la mesura que el cost d’ús és inferior al
cost de mantenir un vehicle privat (“Total
Cost of Ownership”, TCO)

Implicacions (potencialment) negatives
· Cessió de la gestió del client final, risc de
la desintermediació
· Augment de la competència: el client té
accés a més alternatives de mobilitat i de
forma més transparent
· Dependència o influència dels criteris de
l’algoritme de planificació de rutes de
l’Operador MaaS

· La transició cap a una MaaS plenament
efectiva pot afectar la qualitat del servei i
l’experiència d’usuari

Quin és l’impacte que aquests canvis poden tenir sobre la mobilitat? La resposta no és
fàcil, ja que la MaaS és encara un fenomen recent. Fins ara aquest impacte ha estat
limitat, en la mesura que així ho ha estat també el propi desenvolupament de la MaaS.
És a dir, les plataformes MaaS existents, que en general han assolit com a molt un nivell

2 d’integració, poden haver ajudat a donar més visibilitat a les solucions d’última milla

o poden haver facilitat certes opcions de carpooling, per citar alguns impactes positius;
però també és cert que aquestes plataformes poden haver tingut un efecte negatiu,

propiciant, per exemple, un transvasament del transport públic cap a la micromobilitat
o cap al ride-hailing, com sembla que pot haver passat en algunes ciutats dels Estats
Units. En tot cas, aquests impactes, positius i negatius des del punt de vista de la sostenibilitat, han estat fins ara molt limitats i contingents a altres circumstàncies que cal
avaluar i valorar de forma molt més detallada abans d’extreure’n conclusions.

La MaaS pot arribar a tenir un impacte transformador sobre la mobilitat si aconsegueix

arribar a un nivell d’integració 3-4. Assolir aquest nivell de plena integració no només

implica una adopció de processos entre operadors i una major possibilitat d’elecció

per part de l’usuari, sinó que a més suposa l’oportunitat d’introduir canvis radicals en
el disseny i la gestió de les polítiques públiques de mobilitat. La MaaS, per tant, és una
oportunitat d’evolucionar:

Cap a una visió integrada i holística de la mobilitat:
La MaaS permet la possibilitat d’accedir a totes les dades de mobilitat (d’oferta i demanda) i per
tant dissenyar i executar polítiques de mobilitat molt més ambicioses i resilients.
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Cap a una gestió molt més eficient de les incerteses i els riscos que plantegen els
nous escenaris de la nova mobilitat:
Això és especialment cert si la MaaS es planteja des de la perspectiva d’una col·laboració entre
el sector públic i els operadors privats.

Des d’aquesta perspectiva àmplia de la MaaS -que inclou no només l’impacte sobre els

diferents agents implicats, sinó també la seva incidència sobre el disseny i execució de
les polítiques de mobilitat- és possible preveure que la MaaS pugui contribuir de forma
important a millorar la mobilitat en molts territoris, reduint els nivells de congestió o
d’emissions, facilitant l’accessibilitat o fomentant un ús més equitatiu de l’espai públic.

En aquest sentit, la MaaS pot ser la clau de volta que finalment acceleri el tant desitjat
canvi modal des del vehicle privat cap als modes col·lectius i compartits.

Figura 5 Impactes dels
diferents nivells d’inte-

Impacte social moderat

NIVELL 1
Impacte sobre
els operadors

gració de la MaaS
NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

Canvi modal
Impacte sobre els
operadors i els usuaris

(Incorpora política de subvencions
selectives i en temps real)

Impacte social
potencialment gran

Hi ha diverses vies a través de les quals la MaaS pot contribuir a aquest canvi modal
desitjat cap a alternatives més sostenibles:

Reduir el cost per l’usuari dels modes de transport col·lectius i compartits i fer aquestes alternatives encara més competitives, i per tant desitjables, davant la comoditat percebuda

del vehicle privat, fent més evident als usuaris el seu elevadíssim TCO, a banda de fer visible l’impacte negatiu en el global del sistema de mobilitat provocat per les externalitats negatives que

genera. Aquesta reducció de cost es pot produir per diverses vies: ja sigui per les eficiències que
genera la MaaS, com per les possibilitats que ofereix d’implementar polítiques de subvencions

públiques molt més selectives en l’espai, el temps i la relació amb els col·lectius d’usuaris que es
vulgui afavorir, per exemple amb criteris d’equitat o accessibilitat.

Contribuir de forma significativa a millorar el nivell de servei de trajectes intermodals, reduint el temps d’enllaç en el canvi modal o impulsant definitivament la mobilitat a la
demanda, un aspecte que pot millorar molt l’accessibilitat de certs territoris o col·lectius.
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Generar canvis molt importants en els agents tradicionals de la mobilitat, i aquesta
és una lliçó molt clara del que ha passat en altres plataformes (per exemple en l’àmbit audiovi-

sual): la MaaS pot provocar un canvi radical de model en els agents tradicionals (els incumbents
en terminologia econòmica). Això aplica especialment als operadors de transport públic, que

poden ser els grans beneficiaris de la MaaS, però que hauran de canviar substancialment el seu
modus operandi per a que això sigui així.

En aquest sentit, la MaaS es pot veure com la rèplica al sector de la mobilitat de la revolució que ja ha succeït en altres sectors (com la televisió, la música o les telecomunica-

cions) on l’aparició de grans plataformes ha capgirat el sector en benefici dels usuaris,
que han tingut accés a una oferta molt més diversificada, flexible i de més qualitat. És
interessant destacar que aquests canvis, sovint liderats per nous agents, han tingut gran

impacte sobre els operadors tradicionals que han hagut d’evolucionar ràpidament i ac-

tuar més en termes de mobilitat que de transport, i més en termes de servei que de
producte, amb l’objectiu de situar l’usuari al centre de la proposta de valor del sistema

de mobilitat, oferint-li una experiència de desplaçament punt a punt que haurà de ser

eficient, còmode, sostenible i assequible en comparació amb les alternatives disponibles.

la MaaS és molt
més que una

aplicació o navalla
suïssa digital de

serveis de mobilitat

En definitiva, més enllà de la definició més o menys teòrica de la MaaS que hem donat
al principi d’aquest informe, cal elevar i ampliar la mirada, i entendre que la MaaS és

molt més que una aplicació o navalla suïssa digital de serveis de mobilitat, i que el seu
potencial transformador sobre la mobilitat per tal de fer-la més sostenible és molt rellevant, sempre i quan arribi a un nivell d’integració (nivell 3-4) que impliqui un canvi en

la forma de gestionar la mobilitat des de les administracions públiques. I és així com la
MaaS es pot entendre com una condició necessària però no suficient per al desenvolupament de polítiques de mobilitat més sostenibles i equitatives a mitjà i llarg termini.

2.2. La difícil monetització de la MaaS: entre l’elusió i les noves
fonts potencials de finançament
Des que MaaS Global va ser pioner en llançar el seu servei MaaS anomenat Whim a Helsinki l’any 2015, han sorgit multitud d’iniciatives que ofereixen solucions de MaaS, algu-

nes públiques, la majoria privades, altres mixtes. Algunes d’aquestes estan en plena fase

d’expansió i han aconseguit captar un volum importat d’inversions; d’altres, han hagut
de cessar operacions o bé reorientar de forma important el negoci (vegeu Box 2). I han

sorgit també molts operadors nous de mobilitat (sobretot en l’àmbit de la micromobilitat
i del ride-hailing), alguns dels quals han desaparegut o han hagut de fusionar-se degut al
gran impacte negatiu del confinament imposat per la pandèmia del coronavirus.

Aquestes iniciatives s’han articulat sobre diferents models de negoci, tant B2C com B2B
(vegeu Box 3). Tot i això, cap d’elles ha estat capaç per si mateixa -almenys fins ara- de

situar els projectes que han anat sorgint en una situació de sostenibilitat a mig termini.
La monetització de la MaaS s’ha mostrat fins ara com un fenomen elusiu.

En el context de canvi tan radical que envolta avui la mobilitat, i al que la MaaS pot contribuir de forma decisiva, és fonamental entendre que aquests canvis afectaran també

la forma de finançament dels operadors tant de serveis de mobilitat com de MaaS. De
fet, no sembla difícil imaginar que, a mig termini, el desenvolupament de la MaaS obri

la porta a la generació de noves fonts de finançament que vagin més enllà de les tra-

dicionals, típicament vinculades al pagament per ús. Hi ha dues fonts de finançament
que semblen especialment prometedores:
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1. La monetització de les dades:
Les dades de mobilitat dels usuaris proporcionen informació valuosa sobre els seus patrons de
comportament i situa els operadors de MaaS en una posició privilegiada per explotar aquestes

dades com a base del disseny de nous serveis. Els usuaris que es mouen revelen informació so-

bre els llocs que visiten (i on, eventualment, compren o adquireixen altres serveis), i els tipus de
serveis de mobilitat que utilitzen de forma habitual permeten construir un perfil del tipus d’usuari

així com saber quin altre tipus de serveis els poden interessar. És el que ja fan Google, Instagram

i altres aplicacions de xarxes socials, que implementen sofisticats algoritmes que aprenen sobre
els seus usuaris i els mostren anuncis personalitzats.

La MaaS, a més, pot ser una font ingent de dades per millorar el disseny i planificació de la mobilitat, el que pot justificar que el sector públic hi aboqui recursos, sobretot en estadis inicials del

seu desenvolupament quan no és econòmicament rendible. Per tant, ja sigui per a un ús privat o

públic, les dades que genera la MaaS poden convertir-se en una font de finançament important
de la mobilitat els propers anys. Amb tot, es fa imperatiu vetllar per garantir la privacitat dels
usuaris d’acord amb la normativa europea GDPR.

2. Serveis de valor afegit:
En una aplicació de MaaS la monetització del client pot venir tant del consum de serveis de mobilitat que aquesta facilita i incentiva (l’objectiu primari), com de l’upselling de productes i serveis

(per exemple, una assegurança de “mobilitat garantida” que ampliï les cobertures en qualsevol

circumstància no contemplada pels operadors individuals de serveis de mobilitat en un trajecte
intermodal, o un servei de reclamació de multes) i el cross-selling de productes i serveis addicionals (per exemple, una oferta de paquets turístics per a usuaris que visiten una ciutat).

A través d’algoritmes de Machine Learning (ML) les dades de localització es poden utilitzar per

conèixer millor els patrons de mobilitat (i de consum) dels usuaris i suggerir la compra de serveis basats en la localització, en comerços o restaurants, per exemple, i aplicar una comissió a
aquestes empreses per cada impressió de la seva publicitat a través de l’aplicació de MaaS, o

inclús incentivar la despesa en aquests establiments lligant l’experiència a programes de fidelit-

zació a través dels quals acumular punts o tokens per bescanviar en l’ús de determinats serveis
de mobilitat associats.

No és fàcil saber quin és el volum de recursos que es podrà generar a partir d’aquestes
dues fonts; però tenint en compte el que ha succeït en altres sectors que funcionen a

partir dels principis de l’economia de plataformes, no és difícil intuir que aquest volum
pot ser important i que pot servir per cobrir part dels costos, tant dels operadors de
MaaS, com dels operadors de mobilitat.
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Box 2: Projectes empresarials de MaaS: un panorama amb
clarobscurs
Des d’un punt de vista estrictament empresarial, el balanç que cal fer de la MaaS en els
darrers sis anys presenta clarobscurs. A la vessant més pessimista hi ha el fet que diversos

projectes importants, alguns dels quals recolzats per grans grups empresarials, ja han hagut

de cessar operacions degut a la baixa tracció que han generat i l’escàs volum de serveis que
han aconseguit gestionar. Aquest és el cas per exemple de Moovel North America (propietat

de Daimler), d’Ubigo (el servei de MaaS a llançat inicialment com a prova pilot a Göteborg
i posteriorment escalat a Estocolm, propietat de Via), de Kyyti (servei de MaaS regional a

l’àrea de Helsinki) i de Zipster (servei de MaaS a Singapur). Per la seva part, Citymapper
(amb especial menció del seu servei de MaaS a Londres anomenat Citymapper Pass)
sembla que té problemes importants de liquiditat. La crisi de la COVID-19 no ha estat aliena a molts d’aquests tancaments.

Per contra, a la part que convida a afrontar amb optimisme el desenvolupament de la

MaaS cal destacar que s’han produït moviments inversors molt importants, a vegades
vinculats al desenvolupament de plataformes de MaaS, en d’altres ocasions lligats a ope-

radors que formen part de la cadena de valor de la MaaS. Entre els primers, destaca el cas
de Whim, propietat de MaaS Global, que ha aixecat prop de 64 milions d’euros i ja està
operativa en diverses ciutats europees i a Tokyo, al Japó. Entre els segons, cal mencio-

nar l’adquisició de Moovit per part d’Intel per 830 milions d’euros. Moovit és una aplicació
creada a Israel que compta amb 23 milions d’usuaris només a Espanya (i més de 800

milions d’usuaris a nivell global) i que genera un volum de dades de patrons de mobilitat

ingent. A més, Moovit s’ha aliat amb Cubic Transportation Systems per integrar la seva
tecnologia de pagament i ticketing de transport públic. Aquests moviments són exemples
de com les grans marques busquen integrar les peces tecnològiques que necessiten a

través d’aliances estratègiques o adquisicions, posant en valor els seus actius estratègics,

ja siguin l’algoritme de planificació de rutes i la base d’usuaris i dades de mobilitat (en el
cas de Moovit només comparable als de Google Maps), o la tecnologia de ticketing com
la de Cubic, utilitzada per sistemes emblemàtics com l’Oyster Card de Londres.

Box 3: Els models de negoci de la MaaS
A efectes pràctics, es poden distingir dos grans models de negoci de la MaaS que no són

excloents entre si i que, d’una forma o altra, estan condicionats pel nivell d’integració de
la MaaS:

1. Models B2C: en aquests models és l’usuari qui –almenys formalment- paga els costos de la
MaaS. Dins d’aquest models, hi ha dues tipologies:

A. Model de comissions sobre transaccions: a aplicar per cada trajecte realitzat amb un

servei de mobilitat reservat i pagat des d’una aplicació de MaaS que no opera els serveis, sinó

que els centralitza i comercialitza com a intermediària. És el model, a priori, més senzill, ja que no
implica un canvi substancial en el model de consum (a demanda) i accés per part dels usuaris,
només en el canal, substituint les aplicacions verticals de cada operador individual de serveis de
mobilitat per una única aplicació de MaaS que en replica l’experiència d’ús.
18

La Mobilitat com a Servei (MaaS) a Catalunya: Reptes i Oportunitats

El principal repte d’aquest model és el fet que els operadors de serveis de mobilitat treballen amb

uns marges de benefici molt reduïts, de manera que es resisteixen a pagar comissions importants
a tercers.

B. Model de subscripció: ofereix la contractació de paquets que integren diferents combina-

cions de transport públic i altres serveis de mobilitat compartida que els usuaris poden utilitzar per
una quota mensual fixa. L’argument de venda que esgrimeixen companyies com MaaS Global,
pioneres en proposar aquest tipus de producte a través de la seva aplicació Whim, es basa en

comparar el cost total de mantenir un vehicle en propietat (el TCO) amb el cost, clarament inferior,
d’accedir de forma flexible als serveis de mobilitat que l’usuari pot necessitar en cada moment,
tenint un major control sobre la despesa en mobilitat i fent evident la reducció de la petjada de
carboni d’aquesta modalitat apel·lant a la creixent consciència mediambiental de molts usuaris.

Els reptes d’aquest model són múltiples. Per una banda, hi ha el repte d’integrar diferents serveis
de mobilitat a través d’una única aplicació de MaaS. Per altra banda, els proveïdors d’aquests ser-

veis han d’acceptar oferir descomptes importants per volum, i els operadors de MaaS han de tenir
el múscul financer per adquirir aquesta capacitat per poder-la comercialitzar. I finalment, cal que

els usuaris d’aquest servei de subscripció (que idealment són els que renuncien al vehicle privat)
entenguin la diferència de cost entre la tinença de vehicle en propietat (TCO) i l’accés flexible a la
mobilitat

2. Models B2B: en aquests models és l’operador de mobilitat qui d’una forma o altra cobreix els

costos de la plataforma MaaS, més enllà que els pugui acabar repercutint en el preu que paga
l’usuari. Podem identificar tres tipologies dins aquests models, segons si la plataforma MaaS cobra
de l’operador de mobilitat una comissió de subscripció purament per fer-se visible a la platafor-

ma, una comissió per cada nou usuari o pel volum de negoci que aporti a l’operador de mobilitat.

Lògicament, l’operador de mobilitat intentarà repercutir aquests costos sobre l’usuari final; l’èxit
d’aquests traspàs dependrà de la força de cadascun dels agents i de les condicions de mercat.
Òbviament, aquests models poden ser complementaris:

Subscripció de
l’operador de mobilitat
Per tenir visibilitat a la
plataforma MaaS

Captació de nous clients
Per cada nou compte de client crea
t
a través de la plataforma MaaS

Comissió per transacció
Per cada reserva realitzada a
través de la plataforma MaaS

X€ / mes
X€ / mes

MaaS

MaaS

X€ / mes

X € / nou
client

X% de
comissió

X%

X%

Figura 6 Diversos models de negoci MaaS B2B
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2.3. Rendibilitat i escalabilitat
Com s’ha comprovat, la MaaS suposa una sofisticació de l’arquitectura de gestió de la
mobilitat en la mesura en que apareixen nous intermediaris que són fonamentals pel
bon funcionament del sistema. Si la MaaS ha de ser econòmicament viable i sostenible,

cal doncs que sigui capaç de generar el valor afegit necessari per a poder cobrir els
costos que genera i donar un benefici raonable als nous agents que hi intervenen. Lògicament, aquests costos hauran de ser suportats per la resta d’agents que envolten la

MaaS, és a dir, pels operadors de mobilitat, pels usuaris o, eventualment, per tercers que
es beneficien del valor que genera la MaaS.

També s’ha pogut observar que hi ha diversos models de negoci possibles sobre els

quals articular el desenvolupament de la MaaS, ja sigui basats en esquemes B2C o B2B.
Però la viabilitat de tots ells no és fàcil perquè la situació econòmica de partida dels

agents implicats és sovint precària: d’una banda, els operadors de transport públic són
deficitaris gairebé per definició, fet que els dificulta poder assumir els nous costos que la
MaaS genera; d’altra banda, els operadors de mobilitat privats solen operar amb mar-

ges baixos, el que també els fa poc receptius a suportar nous costos. Per la seva part, els
usuaris, que haurien de ser en última instància els grans beneficiaris de la MaaS i que,

per tant, haurien de ser uns dels contribuents al seu finançament, no sembla que tinguin

una disposició massiva a pagar, almenys a curt termini o mentre la proposta de valor
de les encara incipients aplicacions de MaaS no sigui realment atractiva.

El problema de base és el mateix en tots els casos: quan el número d’operacions que
es gestiona és reduït, la MaaS difícilment és viable, tant perquè el valor que pot generar
La MaaS necessita

escala per ser viable
i sostenible: MaaS
needs mass

als usuaris és relativament baix, com perquè els costos mitjans que han de suportar els

operadors són elevats. En definitiva, la MaaS necessita escala per ser viable i sostenible.
Com sovint diuen analistes anglosaxons, MaaS needs mass.

L’escalabilitat de la MaaS és condició necessària per poder ser econòmicament viable,

amb l’objectiu que el seu impacte social i mediambiental sigui significatiu. Sembla evident que aquesta desitjable escalabilitat de la MaaS pot portar temps, sobretot tenint

en compte que són molts els agents implicats i que la situació financera de partida de
molts d’ells no és l’òptima. També es pot donar el cas que aquesta escalabilitat no es

produeixi si cap dels agents està disposat a (o té la capacitat de) suportar les pèrdues
transitòries que suposa aquest procés de desenvolupament de la MaaS. I és per aquest

motiu que es pot plantejar la possibilitat, o inclús podríem dir la conveniència, que el
sector públic assumeixi aquest paper de facilitador, aportant els recursos necessaris

que permetin aquesta escalabilitat. Aquesta aportació de fons públics podria respondre a una doble justificació:

1. El desenvolupament de la MaaS s’ha de basar necessàriament en la creació de
repositoris de dades de mobilitat plenament integrades i compartides entre els diferents

agents que integren l’ecosistema de mobilitat. Sembla difícil -encara que no impossible- que
des dels operadors privats hi pugui haver un moviment coordinat que permeti arribar a aquest

resultat. El sector públic pot ser la clau que aporti confiança i faciliti un marc relacional accep-

tat per tothom, però per assolir aquest objectiu cal focus estratègic i un marc regulador / legal
capaç d’interpretar els moviments i les lògiques del mercat amb la rapidesa, obertura i esperit
d’innovació necessaris.
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2. L’aportació de recursos públics sembla plenament justificada si es té en compte,

com també s’ha destacat, que en últim terme la MaaS ha de permetre una gestió molt més
eficient de la mobilitat, contribuint de forma molt important a corregir les externalitats negatives
que aquesta genera. Aquest benefici social de la MaaS, potencialment molt important, pot avalar

la implicació financera del sector públic, sobretot en l’àmbit del disseny d’una política ben estructurada de compartició de dades, doncs aquesta és la palanca que pot tenir un major efecte
catalític sobre l’escalabilitat de la MaaS.

Box 4: És escalable la MaaS?
Quan es tracta el tema de l’escalabilitat de la MaaS cal preguntar-se si aquesta és efectivament possible des d’un punt de vista tècnic i econòmic. La pregunta és rellevant per-

què aquesta és una condició necessària per fer que la MaaS esdevingui un model viable.

Afortunadament, la resposta ha de ser unívocament positiva en la mesura en què en
l’articulació d’una plataforma MaaS hi concorren economies de diversa índole:

• Hi ha economies d’escala, doncs en el desenvolupament d’una plataforma MaaS hi ha un component de cost fix que no depèn del número de serveis gestionats. És a dir, el cost mitjà d’una plataforma MaaS disminueix a mesura que augmenta el volum d’operacions que facilita.

• Hi ha també economies d’abast, doncs la MaaS aglutina sota una mateixa plataforma diferents

tipus de serveis de mobilitat en la gestió dels quals hi ha costos compartits, el que fa que el cost
mitjà de proveir cadascun d’aquests serveis disminueixi a mesura que el seu número augmenta.

• Des del punt de vista de la demanda, es pot considerar també que hi ha economies de xarxa
que fan que, per a un usuari, el valor d’una plataforma MaaS augmenti a mesura que s’amplia el

número d’usuaris. Això es pot deure, per exemple, a que amb l’augment d’usuaris s’incrementen
també les possibilitats que té la plataforma de processar la informació que aquests generen i
oferir millors serveis.

Per tant, tant des del punt de vista de l’oferta, com de la demanda, la MaaS sembla per-

fectament escalable, el que no necessàriament significa que ho sigui de forma indefinida.

Això és important perquè si els costos mitjans de la MaaS disminuïssin i el valor a l’usuari
que genera la MaaS augmentés sense límit a mesura que gestiona més serveis de mobilitat, això voldria dir que a llarg termini es podria veure un únic operador (Winner takes

it all) que seria tan eficient que impediria que hi hagués plataformes alternatives, donant-se una situació de monopoli natural. Però no sembla que aquest hagi de ser el cas.
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2.4. Factors d’èxit per a l’escalabilitat
SI l’escalabilitat és una condició necessària per aconseguir que la MaaS esdevingui un
model viable, així com perquè assoleixi el seu màxim potencial transformador, i a més

aquesta escalabilitat és factible quan convergeixen -economies d’escala, d’abast i de
xarxa-, quins són els reptes que ha de superar la MaaS per tal que aquesta escalabilitat
sigui factible? N’hem identificat, com a mínim, sis:

1. Dades i identitat digital:
Cal facilitar el desplegament tècnic de la MaaS en aspectes essencials com l’obertura i la interoperabilitat de les dades de mobilitat, l’establiment de marcs -tècnics, regulatius- que en facilitin
la compartició, o la portabilitat de dades personals dels usuaris per facilitar que puguin canviar

amb agilitat d’una plataforma MaaS a una altra, el que va íntimament lligat a la creació de l’anomenada identitat digital.

En el cas dels països europeus això suposa accelerar la implementació de la Directiva Europea

de 2017 que preveu la creació d’una arquitectura digital amb estàndards comuns i interfícies
obertes a partir dels anomenats National Access Points. És evident que les administracions estatals tenen una responsabilitat principal en aquest àmbit, però no és menys cert que les ad-

ministracions locals, que molts cops són les propietàries de les dades, hi tenen molt a dir. De fet,
s’ha observat com en diversos països han estat les ciutats les que han posat en marxa iniciatives

molt interessants, on el sector públic juga un paper d’ens neutral de gestió (garantint el bon ús
i la confidencialitat de les dades) o bé defineix uns criteris mínims perquè els diferents agents
comparteixin dades. Sense una bona arquitectura i una gestió eficient de les dades (tant d’oferta
com de demanda) no és possible que la MaaS pugui desenvolupar-se en la seva totalitat.

2. Transport públic:
Cal obrir el transport públic per tal que pugui ser incorporat a les plataformes de MaaS que així

ho sol·licitin. Aquesta obertura ha de tenir un doble objectiu: d’una banda ha d’ajudar a donar
massa crítica a les plataformes de MaaS, en la mesura en que el transport públic és i ha de seguir
sent el mode dominant en la gran majoria dels entorns urbans; però d’altra banda, també ha de
permetre aportar nous usuaris al transport públic. Aquest equilibri és fonamental si es vol que la

relació entre els operadors del transport públic i els de les plataformes de MaaS sigui sostenible
en el temps.

Idealment, aquesta obertura hauria d’incloure també el ticketing i, fins i tot, es podria considerar
la possibilitat que els operadors de transport públic poguessin -si fos del seu interès- oferir condicions especials als operadors MaaS en la venda de títols de transport, considerant que l’operador

de transport públic voldrà sempre retenir la relació amb el client. L’exemple de Finlàndia resulta
revelador i interessant en aquest sentit.

Una obertura àmplia del transport públic pot esdevenir un instrument per facilitar un desenvolu-

pament harmònic de la MaaS. Per exemple, es podria condicionar l’obertura del ticketing a certes
plataformes al fet que hi hagués, en contrapartida, un accés ràpid i comprensiu a totes les dades

que genera, o a que s’assegurés que l’operador de la plataforma de MaaS dona un tracte adequat a tots els operadors de mobilitat.
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3. Externalitats i subvencions:
Cal superar les contradiccions que la MaaS sovint planteja entre els interessos del sector privat i

els objectius socials que persegueix el sector públic. Això és especialment rellevant en el disseny
dels algoritmes de planificació de la mobilitat o càlcul de rutes que s’integren a les plataformes

de MaaS. Les externalitats negatives que pot generar la mobilitat (en termes d’augment de la
congestió de trànsit i la contaminació, ocupació descontrolada de l’espai públic, etc.) i la més

que evident relació amb els algoritmes de càlcul de rutes pot crear un desequilibri entre les es-

tratègies dels agents privats (típicament orientades a maximitzar els beneficis) i l’interès públic.
De fet, aquest és un fenomen que ja s’està observant en algunes ciutats, en particular als Estats Units, on el desenvolupament de solucions MaaS està fomentant un traspàs –no desitjabled’usuaris des del transport públic cap al ride-hailing.

La conciliació de les preferències privades amb l’interès públic passa per internalitzar aquestes
externalitats, idealment a través d’una adequada política de preus. És a dir, cal que els preus

de les diferents opcions de mobilitat (diferents modes de transport, diferents infraestructures)
reflecteixin el cost social que generen en cada moment (discriminació horària) de forma que les
decisions dels usuaris estiguin alineades automàticament amb el bé comú.

Per a que això sigui possible, cal que l’administració posi en marxa una política més selectiva de

subvencions a la mobilitat que contribueixi, molt més que en l’actualitat, a reduir les externalitats
que es generen. En aquest sentit, la MaaS pot esdevenir un instrument molt eficient per a gestionar adequadament aquesta política de subsidis, així com la inclusió dels subsidis dins les plata-

formes MaaS (en el nivell 4 d’integració MaaS) pot ser un factor clau per al seu desenvolupament
i consolidació.

4. Usuaris de vehicle privat i TCO:
És important conscienciar els usuaris sobre els beneficis col·lectius i individuals que pot generar

la MaaS. És a dir, cal que els usuaris, sobretot els de vehicle privat, s’adonin que la MaaS els pot

ajudar a reduir els costos que suporten actualment en concepte de mobilitat, a més de tenir un
impacte social important.

Aconseguir això no és fàcil perquè sovint el nivell de servei que ofereix la MaaS no pot competir

encara amb el vehicle privat i també perquè hi ha una miopia evident per part dels propie-

taris respecte el TCO que inclou tots els costos que genera el vehicle privat, alguns dels quals
no especialment evidents. Aproximadament un 20% de la població adulta -els anomenats early

adopters (normalment joves urbanites amb elevada consciència ambiental i poder adquisitiu
divers)- està disposada a passar-se a la MaaS. A més, és probable que una part significativa
d’aquest grup no disposi ja -perquè no vol o no pot- de vehicle privat.

L’oferta combinada de serveis de mobilitat tradicionals i nous podria resultar en un augment de
la despesa en mobilitat no privada per part dels usuaris, tal com ha succeït, per exemple, al llarg
dels últims anys en el cas de les telecomunicacions. I aquest procés es podria veure accelerat si

va acompanyat d’un procés constant de conscienciació que faci que la miopia actual respecte
al TCO es redueixi o desaparegui progressivament.
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5. Infraestructures:
Per ser plenament operativa i poder oferir la millor experiència d’usuari possible, cal adaptar les
infraestructures de mobilitat a les oportunitats i exigències de la MaaS. Això aplica especialment

a totes les infraestructures que fan possible la mobilitat multimodal: els hubs de mobilitat, els
aparcaments d’intercanvi Park & Ride, etc. Els aparcaments subterranis, la demanda dels quals
és probable que baixi a mesura que ho fa també l’ús del vehicle privat (accelerat també per les
polítiques dissuasives de les ciutats), podran posar en valor la seva capil·laritat i instal·lacions per

convertir-se en hubs multimodals o logístics, entre d’altres serveis. Aquesta inversió en infraestructures correspondrà fer-la majoritàriament a les administracions públiques i algunes, com les
dels aparcaments, als operadors privats.

6. La confiança entre tots els agents involucrats:
La MaaS és un procés transformador que no té un guió escrit, en el que la realitat local és un con-

dicionant important i que està ple d’incerteses que cal gestionar. A més, les asimetries entre els
diferents agents (uns públics, altres privats; uns grans, altres petits; uns amb una cultura d’empresa que fomenta el canvi, altres que prioritzen l’estabilitat, etc.), tot i que són el gran actiu del

sistema, en el procés de desenvolupament de la MaaS poden generar desequilibris o situacions
que facin difícil avançar.

Malgrat que la confiança és un intangible, es pot generar a partir d’actuacions molt concretes.

Per exemple, per tal de superar la desconfiança que es detecta en diversos operadors de mobilitat (sobretot els més petits) a l’hora d’integrar-se a una plataforma MaaS és important que hi

hagi un marc clar en relació a la cessió de dades o a la responsabilitat en la provisió del servei a
l’usuari que deixin clar de qui és el client. També és important que hi hagi un full de ruta conegut
respecte la MaaS que doni confiança i certesa als operadors a l’hora d’invertir.

És evident que en la generació d’aquest marc de confiança l’administració hi té un paper es-

sencial. Però l’experiència d’altres països (vegeu Box 1) mostra que en la pràctica cal establir un
diàleg fluid i permanent amb tots els agents que permeti compartir visions, experiències i coneixements, i que faciliti la gestió dels riscos inherents al procés de desenvolupament de la MaaS.

2.5. El necessari lideratge del sector públic
Com hem argumentat, el sector públic ha de tenir una participació clau i diversa en la
configuració de l’arquitectura i estratègia de desplegament de la MaaS, ja que:

· El sector públic és l’operador de la majoria de serveis de transport públic. En entorns urbans,
el transport públic representa més del 50% dels desplaçaments, això vol dir que és el principal

operador de mobilitat. Difícilment es pot pensar en un ple desenvolupament de la MaaS sense
una activa implicació del transport públic.

· El sector públic és qui finança majoritàriament les subvencions al transport, ja sigui a operadors públics o privats. Per tant, si es vol assolir la màxima integració de la MaaS (nivell 4 segons

la classificació presentada anteriorment) en la que aquesta es converteix en un instrument clau

del disseny i execució de les polítiques de mobilitat, esdevé també essencial la intervenció activa
del sector públic.
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· El ple desenvolupament de la MaaS pot tenir en últim terme un impacte molt profund sobre
el conjunt de la mobilitat fent-la, eventualment, més sostenible i equitativa, i per tant, de nou, el
sector públic hi té molt a dir.

Per totes aquestes raons, sembla evident que el sector públic ha de jugar un paper de

lideratge en el desenvolupament de la MaaS. Anteriorment hem argumentat que el sector públic té un paper clau a jugar a l’hora d’assolir el reptes que facin possible l’escalabilitat de la MaaS: des d’establir un marc que faciliti l’intercanvi de dades, fins a generar

espais de confiança que propiciïn la col·laboració entre els diferents agents, passant,
per descomptat, per permetre una integració plena del transport públic en la MaaS.
Tot plegat sense descartar, com també s’ha apuntat, la possibilitat que el sector públic

financi els estadis inicials de la MaaS, fent de pont fins que aquesta assoleixi l’escala adequada.
El lideratge efectiu de les administracions en tots aquests àmbits només serà possible si

va acompanyat d’un lideratge més conceptual que parteixi dels quatre elements següents:

1. Tenir una visió estratègica i integrada (entre administracions d’un mateix territori) sobre

el desplegament de la MaaS. El desplegament de la MaaS té incerteses i per tant riscos que cal
gestionar. És imprescindible que les administracions entenguin els beneficis que la MaaS pot

aportar a la millora de la mobilitat i, alhora, facin explícit quin és el seu rol perquè això sigui efectiu.

2. Jugar un paper facilitador o orquestrador de la MaaS: en l’arquitectura de la MaaS hi
intervenen gran quantitat d’agents, molts d’ells privats. És fonamental que l’administració contribueixi a un desenvolupament harmònic entre tots els agents implicats que impedeixi posicions

dominants entre ells i que elimini qualsevol temptació de monopolitzar-ne el desenvolupament.
En sí mateixa, una col·laboració público-privada eficient i amb una estratègia concertada és una
forma de mitigar els riscos identificats.

3. Propiciar un marc regulatiu el més flexible possible que faciliti la innovació (tant a

nivell de plataformes de MaaS com d’operadors de serveis de mobilitat) i que alhora proporcioni

una previsió necessària per abordar els importants volums d’inversió que el ple desplegament de
la MaaS pot suposar als agents privats.

4. Reforçar de forma molt significativa la seva capacitat de processament i d’anàlisi de l’ingent volum de dades que la MaaS pot arribar a generar per poder dissenyar polítiques
de mobilitat molt més sostenibles en base a la informació que es derivi d’aquestes dades.
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2.6. Possibles models de governança de la MaaS
Des del punt de vista de la governança, es poden desenvolupar diversos models de
MaaS que es sintetitzen en l’esquema següent:

Figura 7 Models de governança MaaS en funció del rol i lideratge dels sectors públic i privat

• D’una banda, hi pot haver iniciatives amb un clar lideratge públic, tant pel que fa al rol d’integrador de serveis de mobilitat i creació d’un repositori de dades, com al d’operador de la plataforma de MaaS. Aquest és el cas de Jelbi a Berlin6, per exemple, on la base de dades que elabora

l’integrador públic és tancada i només alimenta la plataforma de MaaS operada pel propi sector
públic. Un exemple remarcable fora d’Europa és S’hail7, una plataforma pública de MaaS a Dubai.

• A l’altre extrem hi hauria un ple lideratge privat, on les tres noves funcions (dades, integració de
processos de negoci, i comercialització dels serveis de mobilitat) són assumides per agents privats. En aquest cas, el rol de l’integrador és molt més limitat i cobreix només les dades d’aquells

operadors que s’integren a la plataforma de MaaS de l’operador privat. És el cas de Whim, per
exemple, que opera a Helsinki, Turku, Viena, Suïssa, Bèlgica, West Midlands (Regne Unit) i Tokyo.

• Un esquema de consens seria el de la col·laboració público-privada, on el sector públic faria de
facilitador a l’hora de compartir i orquestrar les dades de mobilitat generades per la plataforma de
MaaS, però aquesta seria operada bàsicament per operadors diversos, ja fossin públics o privats.

És probable que a la pràctica convisquin diversos operadors MaaS amb diferents models de governança actuant en un mateix territori. Els diferents models de negoci dels

operadors de mobilitat, així com les diferents preferències dels usuaris, avalen aquesta

diversitat d’esquemes i no sembla, com ja s’ha indicat anteriorment, que l’escalabilitat

de la MaaS hagi d’acabar amb un únic operador seguint un esquema de Winner takes
it all o monopoli natural (vegeu Box 4).

Ara bé, és probable també que aquesta coexistència de models, que ja s’observen en

l’actualitat, a mitjà i llarg termini es vegi condicionada de forma significativa pel marc
regulador (tant el sectorial, com, de forma més general, el de la defensa de la competència) que pot incidir en un doble aspecte:

26

6

https://www.jelbi.de/en/home/: https://www.jelbi.de/en/home/

7

S’hail app: https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/smart-apps/app-details/shail/shail-app
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La normativa europea, favorable a la plena obertura de dades, sobretot per part del sector
públic, pot acabar dificultant esquemes com el mencionat de Jelbi i forçant a que la base de
dades construïda per iniciativa pública s’hagi d’obrir als operadors de MaaS privats que hi vulguin
accedir.

Possibilitat de pressions creixents sobre els grans operadors tant de MaaS com de mobilitat, obligant-los a obrir les plataformes o a oferir els seus serveis de mobilitat a través de qualsevol plataforma que així ho desitgi, per tal d’evitar possibles situacions de monopoli8.

És a dir, a llarg termini l’existència de grans walled gardens, tant públics com privats,
podria ser qüestionada per la política de defensa de la competència.

8

Aquesta és la condició que la Comissió Europea va imposar quan l’any 2018 es va plantejar la fusió entre DriveNow

(pertanyent al grup BMW) i Car2go (pertanyent al grup Daimler)
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Part 3: La MaaS a Catalunya
3.1. Context actual de la mobilitat a Catalunya
La mobilitat a Catalunya és molt heterogènia, amb grans diferències entre l’àmbit urbà/
metropolità de la ciutat de Barcelona i la resta del territori, amb ciutats mitjanes distri-

buïdes arreu de la geografia catalana i un context rural important. De forma sintètica,
aquestes diferències es materialitzen en:

• L’oferta de mobilitat al continu urbà de Barcelona (diversos serveis de transport col·lectiu d’alta
capacitat metro, xarxa ortogonal de bus i tramvia i de mobilitat compartida) és molt àmplia.

• A la resta de l’àrea metropolitana es disposa d’un sistema de mobilitat col·lectiva molt radial

amb serveis de bus exprés i, en molts casos, de connexió ferroviària amb Barcelona. En canvi,
la xarxa viària permet la connexió transversal entre municipis i múltiples opcions per connectar
amb Barcelona.

• La mobilitat a la resta del territori català comprèn una oferta de transport públic limitada a les
capitals de província -Girona, Tarragona i Lleida- així com connexions radials d’alta freqüència
(bus exprés o ferrocarril) a ciutats mitjanes. L’elevat grau de desenvolupament de la xarxa viària
i la distribució territorial de les ciutats mitjanes ha creat una forta dependència del vehicle privat
en aquest àmbit.
És Catalunya

Més enllà d’aquestes diferències, és Catalunya un territori propici per al desplegament

propici per al

lunya compta amb actius molt importants sobre els qual capitalitzar la MaaS:

un territori

desplegament
de la MaaS?

La resposta és

unívocament
positiva

de la MaaS? La resposta és unívocament positiva, doncs el sistema de mobilitat a Cata-

1. Catalunya i especialment l’àrea metropolitana de Barcelona és un territori amb una densitat de

població alta o molt alta, fet que pot proveir l’escalabilitat que la MaaS necessita per desenvolupar-se de forma sostenible (MaaS needs mass).

2. En general, Catalunya disposa d’un sistema de transport públic robust. El transport públic és alhora un
element central sobre el qual construir la MaaS i un dels grans beneficiaris potencials del seu desplegament.

3. Catalunya disposa d’unes administracions públiques amb capacitat de lideratge i de generar
la tracció suficient per facilitar el desenvolupament de la MaaS. A Catalunya, a més, són molts els

sectors amb una acreditada trajectòria de col·laboració entre administracions i sector privat, el
que en el cas de la MaaS pot ser un factor clau d’èxit.

4. Sobretot a l’àrea de Barcelona han aparegut en els últims anys multitud de nous operadors de
mobilitat (moto-sharing, micromobilitat, ride-hailing, etc.) que són elements indispensables per
facilitar el paper agregador i de combinació de modes de transport de la MaaS.

Mirant a futur, és indubtable que la mobilitat a Catalunya té plantejats reptes molt importants
que la MaaS pot ajudar a superar. Des de la necessitat d’un canvi modal important, que redueixi
els nivells de congestió de trànsit i contribueixi a millorar la qualitat de l’aire, fins la millora de

l’oferta per solucionar el problema dels desplaçaments d’última milla, passant per la necessitat
d’augmentar el nivell mitjà d’ocupació del transport públic (que la crisi de la COVID-19 ha reduït

de forma important) o la conveniència de fomentar la mobilitat elèctrica, en totes aquestes
qüestions la MaaS -si s’articula adequadament- pot ajudar a posar en marxa respostes en be-

nefici de l’interès públic, de les preferències i necessitats dels usuaris i de la legítima aspiració
dels operadors privats de desenvolupar models de negoci econòmicament viables.
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3.2. El desplegament de la MaaS a Catalunya
La MaaS a Catalunya es troba en un estadi de desenvolupament molt inicial. Malgrat
que hi ha un nombre no negligible de plataformes de mobilitat, el nivell d’integració de

totes elles és encara baix, situant-se, en el millor dels casos, entre el nivell 1 i 2 de la classificació que hem utilitzat en aquest informe. Cap de les plataformes MaaS existents a

Catalunya ha assolit prou escala per a ser rendible. Des del punt de vista geogràfic, la

gran majoria d’aquestes plataformes cobreixen l’àrea de Barcelona ciutat i parcialment

la seva àrea metropolitana. A la resta de Catalunya no podem parlar encara d’oferta
de MaaS.

Figura 8 Plataformes MaaS que operen a Catalunya (Novembre 2021)

A nivell europeu,

Aquesta multiplicitat de plataformes reflecteix, en part, el ric univers de la mobili-

primera ciutat en

moto-sharing i bike-sharing. De fet, a nivell europeu, Barcelona és la primera ciutat en

Barcelona és la

tat compartida sobretot a Barcelona ciutat, on hi ha un gran nombre d’operadors de

quant a número

quant a número de motocicletes compartides i la segona amb un major número de

de motocicletes

trajectes en bicicleta compartida (basada en estacions), per darrere de Paris. En canvi,

compartides i la

en d’altres indicadors relacionats amb l’ús de serveis compartits de patinets elèctrics i

segona amb un

de car-sharing, Barcelona se situa en posicions molt endarrerides9.

major número de

trajectes en bicicleta

compartida (basada
en estacions), per
darrere de Paris

9

European Shared Mobility Index, Fluctuo (2021): https://european-index.fluctuo.com

La Mobilitat com a Servei (MaaS) a Catalunya: Reptes i Oportunitats

29

Figura 9 Mapa resum de les diferents aplicacions de mobilitat compartida que operen a Catalunya (Novembre 2021)

En la comparativa amb altres territoris europeus, ja siguin ciutats o regions, el desenvolupament de la MaaS a Catalunya no surt gaire ben parat. I això és així no tant perquè

en aquests altres territoris a Europa la MaaS hagi aconseguit escalar de forma significativa que no és el cas com pel fet que a algunes geografies, sobretot al centre i nord

d’Europa, sí que es detecten iniciatives interessants (en forma de projectes pilot, d’esta-

bliment de plataformes entre els agents públics i privats per treballar en la compartició
de dades, d’obertura del transport públic, etc.) que poden tenir un efecte catalític en el
desenvolupament de la MaaS ja a curt termini.

Aquest endarreriment relatiu de Catalunya pot tenir a veure amb els problemes que

envolten el projecte de la T-Mobilitat i que estan posposant la seva entrada en funcionament. Aquest fet ha motivat la generació de diverses plataformes MaaS des de

l’àmbit públic que suposen una dispersió d’esforços difícilment sostenible a mig termini.
Si, com s’ha apuntat, l’èxit de la MaaS passa per l’escalabilitat, les economies d’escala,

abast i xarxa, la gestió conjunta de riscos o, fins i tot, l’aportació de recursos per part de

les administracions, no sembla que la constitució de diversos walled gardens públics
sigui la millor estratègia possible.

3.3. Índex de maduresa de la MaaS a Catalunya
A efectes de tenir un diagnòstic més acurat de la situació de la MaaS a Catalunya s’ha
creat l’Índex de Maduresa de la MaaS que pretén sintetitzar el nivell de desenvolupament de la MaaS al nostre país a partir de l’avaluació dels sis criteris següents:
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1. Focus estratègic de les administracions públiques en relació a la MaaS.
2. Gestió de la mobilitat i l’espai públic referit a Barcelona i la seva àrea metropolitana, que és on
hi ha més potencial de desenvolupament i una massa crítica de serveis de mobilitat a partir de la
qual poder valorar una determinada tendència de desenvolupament de la MaaS.

3. Mobilitat compartida, a demanda i serveis de mobilitat combinada porta a porta: oferta i
quota de mercat (referit a Barcelona i la seva àrea metropolitana).

4. Nivell d’integració del transport públic en relació a una arquitectura de MaaS, incloent l’obertura del ticketing.

5. Disponibilitat de plataforme MaaS, incloent política de gestió de dades i disponibilitat d’APIs.
6. Facilitat d’accés a l’oferta combinada de transport públic amb nous serveis de mobilitat
compartida i/o a demanda.

L’índex s’ha construït a partir de les valoracions fetes per una cinquantena d’experts,

que constitueixen una mostra representativa dels diferents agents que integren l’eco-

sistema de mobilitat de Catalunya i que han puntuat cadascun dels sis criteris en una
escala que va des de de l’1 (desenvolupament baix) a 10 (desenvolupament molt alt). Els
resultats d’aquestes valoracions es mostra al gràfic següent:

Figura 10 Gràfic d’aranya

6 / Facilitat d’accés a l’oferta
combinada de transport públic
amb nous serveis de mobilitat

de l’Índex de Maduresa
de la MaaS a Catalunya
5 / Disponibilitat de
plataformes MaaS

Focus estratègic de les
administracions públiques
en relació a la MaaS

4 / Nivell d’integració del
transport públic en relació a
una arquitectura de MaaS

2 / Gestió de la mobilitat
i l’espai públic

3 / Mobilitat compartida, a
demanda i serveis de mobilitat
combinada porta a porta

El gràfic és revelador: només pel que fa a dos criteris (el segon i el tercer) els experts
consideren que hi ha un grau de desenvolupament mitjà; per als quatre criteris restants

es considera que el grau de desenvolupament és molt baix. Aquests resultats són interessants perquè ofereixen una guia d’on cal focalitzar les prioritats si es vol realment

accelerar el desplegament de la MaaS a Catalunya: cal que les administracions (en
conjunt) tinguin una visió estratègica de la MaaS (criteri 1), cal que entenguin el paper

central que hi juga el transport públic (criteri 4) i que, juntament amb els operadors

privats treballin en el desenvolupament d’una oferta combinada (criteri 6). Per últim, cal
que facilitin el desenvolupament dels aspectes tècnics imprescindibles (compartició de

dades, identitat digital, etc. indicats al criteri 5) per al ple desenvolupament de la MaaS.
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Part 4: Projectes tractors
Com hem apuntat al principi, aquest estudi no vol limitar-se a ser només un document
teòric o acadèmic que es recreï en els beneficis esperats de la MaaS i en posposi la implementació, reduint, per tant, la competitivitat del país, sinó que té una clara vocació

estratègica i propositiva per tal de fer avançar la mobilitat a Catalunya maximitzant les

sinèrgies entre els diferents agents -públics i privats- que hi intervenen i aprofitant els
vectors d’oportunitat que obre el nou paradigma de la MaaS.

Havent realitzat una anàlisi exhaustiva de la configuració i difícils equilibris de l’ecosistema
català de mobilitat, els reptes que planteja i que cal superar, així com els possibles models

d’implantació de la MaaS a Catalunya, concloem amb la proposta de creació d’un fòrum de

debat i desenvolupament de la MaaS a Catalunya entès com un espai de referència, obert,
concertat i punt de trobada regular de l’ecosistema MaaS a Catalunya.
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Agenda
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Els objectius d’aquest fòrum són l’impuls de diversos projectes tractors:
1. La definició de l’agenda estratègica catalana per al desplegament de la MaaS.
2. L’actualització periòdica de l’Índex de Maduresa de la MaaS, així com dels mapes resum de
les iniciatives MaaS i de les aplicacions de mobilitat compartida que operen a Catalunya.

3. La cooperació i interlocució amb altres hubs i fòrums de mobilitat, econòmics i tecnològics,

tant a nivell nacional com internacional, amb l’objectiu de compartir informació i coneixement,
realitzant un benchmarking continu de les iniciatives MaaS més rellevants.

4. L’organització de grups de treball ordenats per blocs temàtics per debatre i generar informes

sobre qüestions clau per la MaaS com la governança, els models de negoci, el marc legal, la gestió de les dades, l’arquitectura tecnològica, etc.

5. L’impuls d’un programa nacional de proves pilot de MaaS en un marc de col·laboració público-privada que aprofundeixi en els diferents reptes identificats a l’estudi en condicions reals.
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Els pilars necessaris per implementar aquesta iniciativa són els següents:
• El disseny d’un marc eficient de col·laboració público-privada impulsat des de l’administració

i amb la participació de centres de recerca i del món universitari que defineixi els requeriments
per a la participació en proves pilot, a Catalunya, al voltant de diferents aspectes de la MaaS, que
en defineixi el model de co-finançament, els aspectes legals i contractuals, etc. (com a bones
pràctiques de referència a nivell internacional es proposa revisar, com a inspiració, els models
d’èxit dels Països Baixos o Escòcia, entre d’altres).

• La definició dels indicadors a monitoritzar, així com les dades necessàries i la metodologia per

obtenir-los, i compartir de forma oberta els resultats i conclusions de les proves pilot de manera
que se’n puguin extreure aprenentatges que reverteixin en l’evolució de tot l’ecosistema de mobilitat.

• L’habilitació d’un entorn de proves que contingui els elements tecnològics necessaris per poder

realitzar pilots sense interferir en sistemes de producció. Identificar i equipar diferents espais, en
àmbits urbans, suburbans i interurbans, on realitzar de forma controlada determinades proves

(Living Labs), així com descriure les metodologies de co-creació amb els diferents agents que hi
intervenen.

• L’establiment dels mecanismes normatius i legals que permetin la realització d’aquests pilots,
fins i tot en el cas que superin el marc de la legislació actual. En aquest sentit, es proposa explorar la figura d’un “Sandbox de Mobilitat” anàleg o en coordinació amb el que el MITMA impulsa a

nivell nacional10, per adreçar proves pilot de conceptes innovadors que no s’adiuen a la regulació
actual i requereixen una validació prèvia per avaluar-ne els impactes.

• El reclutament i formació d’usuaris per a la seva participació en les proves pilot, de manera que

es pugui disposar d’una base de dades estable d‘usuaris segmentats per diferents paràmetres
-sociodemogràfics, de nivell de digitalització, segons patrons de mobilitat, etc.- incloent usuaris

que es mouen principalment en cotxe per a la validació de nous conceptes MaaS amb un component intermodal.

• La identificació d’oportunitats de finançament europeu a través de l’EIT Urban Mobility, el programa Horizon Europe, etc.

• L’impuls d’un primer pilot de creació d’una identitat digital única per al registre d’alta i accés a
múltiples serveis de mobilitat en plataformes de MaaS a Catalunya.

10

Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte - MITMA: https://www.mitma.gob.es/

recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20200828_doc_consulta_borrador_oficina2.pdf
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6. La realització d’estudis monogràfics. Proposem els següents dos estudis:
• Definició i implementació de l’estratègia catalana d’obertura i gestió de dades de

mobilitat per a l’impuls de la Mobilitat com a Servei (MaaS) mitjançant l’elaboració
d’un estudi que contribueixi a assentar les bases per articular el millor model possible de
cooperació público-privada a Catalunya i l’establiment d’una política eficient d’obertura i compartició de dades de mobilitat.

En concret, caldrà abordar en profunditat els següents aspectes:
• Anàlisi i determinació dels estàndards (NeTEx, GTFS; SIRI, GTFS-Realtime; GBFS; etc.) i protocols

(CDS-M) que hauran d’adoptar els diferents agents, públics i privats, que participen a l’ecosistema MaaS, per tal de garantir la màxima interoperabilitat i l’intercanvi segur i eficient de dades.

• Definició dels principis a nivell d’arquitectura tecnològica de la plataforma de dades MaaS,

estructura de governança, condicions per a la reutilització de les dades (models de llicència),
model de negoci i finançament, i requeriments a nivell legal (incloent l’adequació al Reglament
General de Protecció de Dades - GDPR i a les regulacions d’àmbit nacional i local).

• Estratègia d’adequació a la legislació europea, en particular a l’EU Regulation 2017/1926, amb
l’ampliació del Punt d’Accés Nacional a Catalunya que progressivament integri diferents conjunts
de dades de mobilitat i esdevingui un cas de referència a nivell internacional.

• Inventari i descripció d’iniciatives existents d’obertura de dades de transport públic i mobilitat a

Catalunya (per exemple, portals de dades obertes de l’AMB, TMB, FGC, Tram, Ajuntament de Barcelona, etc.), i proposta d’harmonització en una plataforma única de dades que articuli qualsevol
iniciativa de MaaS al país, pública o privada.

• Anàlisi de les millors pràctiques a nivell internacional en matèria de gestió de dades de mobilitat
amb un enfoc orientat a la MaaS per a la seva extrapolació al model català.

• Micro-subsidis com a instrument per a activar estratègies de mobilitat més eficients i
personalitzades en entorns de MaaS.

Els subsidis són indiscernibles del transport públic. Els objectius socials a nivell d’equitat,
accessibilitat, eficiència i sostenibilitat del conjunt del sistema de mobilitat justifiquen la
subvenció pública als modes de transport col·lectiu, que són els que, sobre el paper, conjuguen millor aquests objectius, de manera que, com és sabut, el cost real del transport

públic és sufragat, en un percentatge molt important, per l’administració. No obstant això,

l’eficiència en la distribució de subsidis al transport públic té marge d’optimització, des
d’un punt de vista formal, en el sentit que la gran majoria de subsidis estan dissenyats

per beneficiar de forma homogènia tots els usuaris, independentment de les seves con-

dicions particulars (com per exemple el seu nivell de renda, o la desigualtat en l’accés a
una oferta competitiva de transport públic a la seva zona de residència).
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Si s’aborda el repte i l’oportunitat de gestionar de forma més eficient la mobilitat en el con-

text d’una oferta molt més diversificada de serveis de mobilitat basada en un model de MaaS,
s’hauria de plantejar la possibilitat de subvencionar opcions de mobilitat combinada (de transport públic amb altres serveis de mobilitat) o altres serveis de mobilitat que, netament, contri-

bueixin als objectius socials de reducció de les externalitats negatives del sistema de mobilitat.
La implementació d’estratègies més personalitzades en determinats escenaris pot incloure la
subvenció de serveis de mobilitat compartida oferts per operadors privats mitjançant l’apli-

cació del que es coneix com a micro-subsidis, petits incentius econòmics individualitzats que
tenen com a objectiu fomentar l’ús de determinats modes de transport per assolir objectius
socials i de maximització de l’ús del transport públic.

Es planteja un estudi sobre el potencial teòric d’aplicació dels microsubsidis avaluant-ne el
marc tècnic i legal necessari, l’oportunitat de mercat i les possibles àrees d’aplicació.
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Conclusions i recomanacions
El present estudi dibuixa un escenari complex i una evolució incerta de la MaaS en els

propers anys a Catalunya si no s’assoleix un mínim nivell de focus estratègic. Per reduir

el nivell d’incertesa i maximitzar el potencial transformador de la MaaS és imprescindible assolir escalabilitat i massa crítica d’usuaris, i això passa necessàriament per traçar

un full de ruta i una estratègia concertada basada en la innovació i la cooperació público-privada. En qualsevol cas, és previsible que veiem l’evolució i convivència de di-

ferents models de governança de plataformes MaaS al nostre país, amb participació

desigual del sector públic i diferents velocitats a l’hora de desplegar serveis de mobilitat
innovadors per part del sector privat, també en forma de walled gardens. Tot plegat, un
aprenentatge útil i necessari que no ens ha de fer distreure de l’objectiu principal.

La transició cap a un model de mobilitat basat en l’accés flexible a serveis de mobilitat i una reducció progressiva de l’ús i possessió del vehicle privat serà més visible en

entorns urbans, principalment en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, mentre

que fora d’aquest el vehicle privat seguirà mantenint una quota important. En tot cas, si
es vol atraure més usuaris cap a la MaaS caldrà aplicar polítiques de “pal i pastanaga”,
combinant mesures per reduir l’entrada de vehicles contaminants al centre de les ciutats mitjançant el desplegament de zones de baixes emissions o reordenant l’ús de l’espai públic reduint places d’aparcament o restringint la circulació, per exemple, però a la
vegada caldrà integrar el vehicle privat en l’equació de la mobilitat per a aquells usuaris

que no disposen de suficients alternatives de transport, incloent-lo en els algoritmes de

planificació intermodal per acostar aquests usuaris a les zones urbanes, alhora que digitalitzant i adaptant la infraestructura per facilitar el canvi modal en punts estratègics,

per exemple en aparcaments d’intercanvi Park & Ride o en aparcaments a la ciutat que
actuïn com a hubs de mobilitat.

La transició cap a la MaaS a Catalunya no té el camí escrit, per tant caldrà impulsar projectes tractors per dotar els diferents agents de les eines i les certeses necessaris per a

la presa de decisions. El sector públic, en la mesura que ha de ser el garant d’un sistema

de mobilitat eficient, sostenible, equitatiu i accessible, ha de liderar aquesta transformació, reforçant el paper vertebrador del transport públic com a columna vertebral del

sistema de mobilitat a través de la digitalització i la integració en plataformes de MaaS.
Parafrasejant el poeta, (en la MaaS) tot està per fer i tot és possible. Així que fem-ho!
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