
IMPULSEN: AMB EL SUPORT DE:

L’ús del vehicle privat avui

Avantatges de la mobilitat compartida

TRANSPORT
COL·LECTIU

anar a la feina amb cotxe és la 
primera causa d’estrés

accidents mortals a la 
UE l’any 2016

de les emissions de CO2 del 
transport són produïdes per l’ús 

de cotxes

costos a l’any de mitja d’un 
cotxe dièsel

de les persones que viuen i treballen 
en àrees suburbanes van a treballar 

amb cotxe

de temps empleat de 
mitjana per anar a la 

feina a Europa. 
(equival a 17 dies l’any)
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Pels treballadors...

S’ADAPTA 
A LES TEVES
NECESSITATS

APROFITES
EL TEMPS

GUANYES
COMODITAT

ESTALVIES
FINS A UN

30%

AUGMENTA EL PODER
ADQUISITIU DELS TEUS
TREBALLADORS SENSE 
AUGMENTAR COSTOS
SALARIALS

FIDELITZES
I RETENS
TALENT

AUGMENTA LA
PRODUCTIVITAT

RENDIBILITZES
RUTES

EXISTENTS

Per les empreses...



EL BUSUP A BARBERÀ DEL VALLÈS
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UN NOU SERVEI D’AUTOBUSOS 
COMPARTITS PER ALS 
POLÍGONS INDUSTRIALS 

Gràcies a l’èxit de la prova pilot a 
Barberà del Vallès, s’està implantant 
a 20 nous polígons industrials a:
- RUBÍ
- SANT CUGAT DEL VALLÈS
- GRANOLLERS
- SABADELL
- PALAU-SOLITÀ
- SANTA PERPÈTUA
- POLINYÀ
- SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Plataforma tecnològica que permet definir rutes 
òptimes per poder anar a treballar

Les rutes es defineixen sota demanda i 
s’organitzen rutes a mida en un circuit que s’adapti a 
la majoria dels usuaris

visites a la web

sol·licituds
de ruta

rutes
organitzades

abonaments
comprats

passatgers

Barberà del Vallès
Iniciativa compartida 
amb Sabadell, Polinyà, 
Santa Perpètua...

Prova Pilot
Maig-Juliol 2018

posa a disposició de 
BusUp 8 rutes pròpies 
per compartir amb les 
empreses de la zona

realitza un estudi de 
mobilitat per valorar la 
contractació de serveis de 
bus d’empresa compartit

creixement i
aplicació al
territori

www.barberadelvalles.busup.com

vull anar a 
treballar amb BusUp!
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4
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“Ahora voy bastante más cómodo y llego mucho más 
descansado a casa... he ganado en calidad de vida”

Luis

“[BusUp]... me ha facilitado el poder ir [al trabajo] 
aprovechando el tiempo, no coger caravanas, no 
estresarme...”

Jose Antonio

Aspectes positius...
1. Sostenibilitat
2. Estalvi de temps
3. Estalvi econòmic
4. Comoditat

els usuaris valoren...
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