01- QUÈ ÉS L’AMTU
Associació de municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU) és una associació d'ens
locals d’àmbit nacional català, que treballa per la
millora de la mobilitat, del transport públic i les
seves infraestructures, especialment en el
transport urbà, d’arreu de Catalunya.

L’AMTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als
seus associats en matèria de mobilitat i transport públic.
A més, l’AMTU té la voluntat de representar la veu
conjunta de tots els municipis i entitats municipals
que voluntàriament decideixin formar-ne part.
Entitat membre de:

02- ÀMBIT TERRITORIAL

118 municipis
7 Consells comarcals

2,4 M d’habitants
47 M viatges/any

03- FUNCIONS DE L’AMTU

Millorar la sostenibilitat
i el finançament
dels serveis TPU

Servei d’assessorament
integral tècnic, jurídic i
econòmic + Implementació de
noves formes de mobilitat

Defensa dels interessos
dels associats davant les
administracions superiors

04 - SERVEIS

A

B

Gestió d’un fons econòmic
per als municipis de l’ATM de
Barcelona

Servei tècnic

C

Lideratge i participació en
projectes europeus

D

Oficina d’Atenció Ciutadana OAC

E

Formació

F

La Jornada Catalana de la
Mobilitat i l’IMC Congress

G

Revista MobiliCat
i Premis MobiliCat

04 - SERVEIS

A
Gestió d’un fons econòmic per als
municipis de l’ATM de Barcelona
• Acord entre l'AMTU i l'ATM de Barcelona
• Per a ajuntaments del Sistema Tarifari Integrat (STI)
• En funció de diferents paràmetres de mobilitat,
població, costos d'explotació del servei, i millores de
l’oferta de transport, es determina el repartiment de
la subvenció anual entre els municipis de l’AMTU
• Realitzem els informes de validació i seguiment de
les inversions, els contractes i les concesions de
serveis

+7M€

en plans de millora

04 - SERVEIS

B
Servei tècnic

Sistemes de
transport a
demanda i
transport flexible

Projectes de
mobilitat

Auditories, estudis
de demanda,
d’optimització i
implementació de
nous serveis de
transport públic

Suport en la
contractació de
serveis de
transport públic.
Realització de
plecs tècnics i
administratius

Sistema
d’avaluació
BusVALUA@AMTU
dels models de
gestió i explotació del
servei de bus urbà
que millor s'adapta a
cada municipi

Consultoria
assessorament
tècnic i legal als
responsables de
mobilitat i
infraestructures

04 - SERVEIS

C
Lideratge i participació
en projectes europeus

BEST ROUTES
Desenvolupament de L’AMTU ha implementat
Empreses de
noves eines i models de el servei de l’L12 FLEX
distribució
negoci per al transport
de Terrassa, que
d’alimentació seca fan
públic que afavoreixen
utilitza el sistema de
ús del transport públic
la millora de
navegació per satèl·lit
per un estalvi en el cost
l’accessibilitat, la
Galileo que permet
operatiu
mobilitat inclusiva i
detectar el vehicle a
l’equitat
l’instant i fer la reserva
fins a 15 minuts abans
de l’hora de sortida

L'AMTU jugarà un
paper important en els
fons europeus del
Next Generation

l'AMTU és partner
d'aquest projecte que
vol millorar la
seguretat digital en
temes de transport
públic

D

04 - SERVEIS

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Gestió de títols de transport

T

• Atenció a l’usuari
• Organització i confirmació
del servei

a
Sistem

integ
tarifari

rat

L’AMTU gestiona, per encàrrec
de l’ATM, l’emissió, distribució i
informació de les targetes.

Gestió de serveis de transport

T-16

(per a nens i nenes
residents a municipis de
les corones 2, 3, 4, 5 i 6)

T-verda

(fora de l’àmbit
de l’AMB)

Transport
a Demanda

04 -

E
Formació
Formació per a tècnics
i regidors
Cursos i
jornades per a
càrrecs electes,
tècnics i entitats
Informació
privilegiada i
confidencial
sobre la
T-mobilitat

Reunions tècniques
periòdiques sobre
temes específics
(Regulació dels
VMP, Targeta
Ciutadana, etc.)
Plataforma
d’intercanvi de
coneixement i
debats sobre
temes d’actualitat

Programes educatius
Amb tu, hi
vaig segur!,
per a majors
de 65 anys

Viatjo amb tu,
dirigit a alumnes
del Cicle Superior
de Primària

Fem de la
mobilitat una
festa!, jornada
de sensibilització
destinada a la
ciutadania

Aventura’t amb la
mobilitat sostenible, gimcana pel
municipi
Obrim el bus,
treball de recerca

04 - SERVEIS

F
La Jornada Catalana
de la Mobilitat

International
Mobility Congress
• Primer congrés
internacional de mobilitat
i transport públic a Catalunya
• Impulsat per l'AMTU i amb la participació
dels principals agents de la mobilitat

Trobada de
referència del
sector a Catalunya

Les últimes
novetats
tecnològiques

Experiències
locals

Més de 400
assistents

Més informació: www.jornadamobilitat.cat

• Esdeveniment presencial i digital
• Ponents nacionals i internacionals
• Conferències, debats, networking, fòrum
amb experiències innovadores, i
exposició comercial
Més informació: www.imcmobilitycongress.com

04 - SERVEIS

G
Premis MobiliCat

Revista MobiliCat

• L’AMTU ha impulsat, a través
de la revista MobiliCat, la
creació dels únics guardons
existents fins ara destinats a
reconèixer la tasca que duu a
terme el sector de la mobilitat

• Novetats, avenços tecnològics,
notícies i opinions.
• Amb la voluntat de ser la revista de
referència del sector.
• Inclou monogràfic dedicat al TPU d'un
municipi AMTU
• Distribució: ajuntaments, consells
comarcals, diputacions, departaments
de la Generalitat, empreses del sector,
col·legis oficials, etc.
• 3.000 exemplars

3 categories

• Periodicitat: Trimestral

05 - EXPERTESA

Municipis fins a
15.000 habitants

Maçanet de la Selva (7.066 hab.)
Estudi de millora del TPU

Gualba (1.548 hab.)
Estudi d'implantació d'un sistema de TAD

Santa Eulàlia de Ronçana (7.426 hab.)
Estudi de viabilitat per a la contractació d'un
servei de transport escolar

Castellví de Rosanes (1.933 hab.)
Memòria valorada de les actuacions de millora de
l’ordenació del trànsit i la senyalització viària al
polígon industrial i l’urbanització “el taió”
Sant Cebrià de Vallalta (3.438 habitants)
Estudi per a la implementació d’un nou servei de
transport públic
Olèrdola (3.768 hab.)
Estudi d'implantació d'un sistema de TAD

L’Ametlla del Vallès (8.600 hab)
Estudi per a la implementació d’un servei TAD
Llinars del Vallès (10.018 hab.)
Pla de desplaçaments escolars per a l'Escola El Ginebró
Estudi d'implantació d'un sistema de TAD
Cunit (13.500 hab)
Estudi per a la implementació d’un
nou servei de transport públic

05 - EXPERTESA

Municipis de més
de 20.000 habitants

Consells
Comarcals

Pineda de Mar (27.984 hab)
Estudi per a la implantació de zones verda i blava
al municipi i informe per a la creació d’una nova
societat municipal que les gestioni

Posada en funcionament de l’app TADCAT de
transport a la demanda al CC Berguedà

Mataró (129.661 hab)
Aplicació del sistema Busvalua per determinar el
millor model de gestió per al servei de bus urbà
Terrassa (223.627 hab)
Realització dels plecs administratius per a la
nova concessió del servei de bus urbà

Conveni de cooperació per a la prestació conjunta
del servei de taxi a la comarca de l’Alt Penedès
Estudi d’implantació del sistema de transport a la
demanda al Baix Llobregat
Diagnosi de la mobilitat a les comarques de
La Selva i l'Urgell
Elaboració del mapa d’estudi del transport públic a
la C-17
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06 - BENEFICIS PER ALS ASSOCIATS

Realització de
Implementació i
plecs tècnics i
gestió de
administratius
transport a
demanda i flexible

Avaluació dels models
de bus urbà que són
més adients i proposta
del model a aplicar

Auditories, estudis
d’optimització i
implementació de
nous serveis

Programes
educatius per a les
escoles, la gent
gran o famílies

Solucions per al
transport públic i la
mobilitat en el món local
amtu.cat

Anselm Clavé, 69-73 2a planta
08402 Granollers

Facebook
amtu_cat

AMTU

T 93 159 84 83
T-16/T-verda 900 901 416
FlexiTransport 900 69 65 66
amtu amtu.cat

AMTU
ISSUU
AMTU
YouTube
AMTU

Instagram

Telegram
AMTU

