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Paquets de mobilitat: les ofertes de transport públic inte-
grades i compatibles amb la ciutat

HANNOVERmobil, l‘oferta combinada de 
l‘empresa de transport públic amb tarifa in-
tegrada a la regió de Hannover

Des de 2004 s‘ofereix a Hannover l‘oferta combinada 
HANNOVERmobil. Fins a 2007, l‘oferta funcionava a 
mode de prova. Des de aleshores ja és una oferta 
estable. HANNOVERmobil combina l‘abonament 
anual del transport públic de l‘àrea metropolitana 
(Großraum-Verkehr Hannover, GVH), l‘empresa de 
transport públic amb tarifa integrada, amb l‘accés al 
Car-Sharing i amb descomptes en una empresa de 
taxis, una empresa de lloguer de cotxes i un pàr-
quing cobert per a bicicletes situat en el centre de 
la ciutat. També inclou la BahnCard 25 de Deutsche 
Bahn, els ferrocarrils alemanys.

Els avantatges des de la perspectiva del 
client

El nucli principal de l‘oferta combinada integrada 
és l‘abonament anual del transport públic, com a 
abonament regular, abonament d‘empresa o bitllet 
permanent per a persones majors de 60 anys, per a 
aprenents o com a bitllet semestral per a universi-
taris. En pagar una taxa addicional de 6,95 euros al 
mes, aquest abonament anual es converteix en un 
paquet integral de mobilitat.

A través de la targeta HANNOVERmobil el client té 
accés a (a l‘actualitat) ��2 vehicles en 68 estacions 
de 7 ciutats de l‘àrea, estalviant-se la taxa d‘alta de 
79 euros, la mensual de 5 euros i haver de dipositar 
una fiança.

Moltes empreses de Car-Sharing han llançat al mercat ofertes conjuntes amb les empreses locals 
de transport públic. Expliquem els detalls d‘aquestes ofertes al full informatiu núm. �, „La coopera-
ció amb les empreses de transport públic“.
El següent nivell d‘aquesta cooperació és l‘agrupació de les ofertes de cooperació, per part de les 
administracions responsables dels serveis de transport públic d‘una ciutat o regió, en forma de 
targeta xip; la seva comercialització també es farà conjuntament. Mentre que el cotxe particular en 
molts casos no es pot usar d‘una forma eficaç, encara que aquest mitjà sí que permet cobrir una 
gran varietat de necessitats de mobilitat, en canvi, una sola entitat de gestió de l‘eco-mobilitat (au-
tobusos, metros i tramvies, bicicletes i vianants), sí que podrà satisfer una part de les necessitats 
de desplaçament diaris. Tanmateix, en combinar els diferents mitjans de transport, l‘eco-mobilitat 
pot desplegar òptimament els seus avantatges específics. Els paquets de mobilitat són l‘expressió 
externa optimitzada d‘aquesta cooperació entre les diferents entitats de transport; alliberen els 
usuaris de les tasques organitzatives i concentren tots els avantatges per al client en una targeta 
xip. Com a efecte secundari desitjat es reforça la cooperació dels actors locals (empreses de ser-
veis de mobilitat).
Fins a la data hi ha dos d‘aquests paquets de mobilitat a Alemanya, a Hannover i  Freiburg. L‘es-
tructura bàsica dels paquets de mobilitat consisteix en la cooperació entre el transport públic i el 
Car-Sharing local. Addicionalment, s‘integren altres socis en funció de les corresponents especifica-
cions regionals

Figura �: Presentació de la nova targeta HANNOVERmobil davant els mit-
jans de comunicació, amb el ministre federal de transport Manfred Stolpe, 
el president de l‘associació mundial de les empreses de transport públic, 
Wolfgang Meyer, i representants de les empreses de transport públic de 
Hannover (font: üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)
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Els clients de HANNOVERmobil gaudeixen, a més, 
d‘uns descomptes superiors al 20% en tots els vi-
atge en taxi efectuats amb la major central de taxis 
de la ciutat. Si el client planifica unes vacances amb 
cotxe, vol llogar un camió o necessita un vehicle per 
a un desplaçament concret dins del territori nacional, 
l‘empresa de lloguer de cotxes li concedeix unes 
condicions preferents. Alhora, la consigna en el cen-
tre d‘atenció al client KundenCenter de les empreses 
de transport públic, situat en el centre de Hannover, 
és gratuïta. Addicionalment, el client rep gratuïta-
ment la targeta BahnCard 25 dels ferrocarrils ale-
manys (Deutsche Bahn) per valor de 57 euros amb 
la qual obtindrà un descompte del 25% en tots els 
desplaçaments amb la DB dins del territori nacional. 
Aquesta targeta es compensarà amb una targeta 
BahnCard de major valor en el cas de Upgrade.

La targeta combinada funciona com una targeta de 
crèdit, és a dir, totes les prestacions obtingudes es 
pagaran sense diners en metàl•lic; el mes següent, 
es cobraran al client mitjançant una factura de mobi-
litat combinada.

Els resultats després de cinc anys de funcio-
nament

A continuació detallem els resultats obtinguts 
després de dos anys de prova pilot i tres anys de 
funcionament regular:

• L‘oferta combinada de HANNOVERmobil compta 
amb uns �.000 clients. Aquesta xifra està per sota 
de les expectatives que tenien les empreses impli-
cades.

• Captació de clients per al transport públic: més  
d’un de cada tres clients ha comprat un nou abo-

nament anual de l‘empresa de transport públic en 
relació amb HANNOVERmobil.

• Fidelització dels clients per al transport públic: 
aproximadament un terç de clients ha venut el seu 
cotxe o ha renunciat a la compra d‘un cotxe nou

• A més, degut a l‘oferta combinada, l‘empresa de 
transport públic es beneficia de la millora de al 
seva imatge.

• Captació de clients per a l‘empresa de Car-Sharing: 
abans, més de 4/5 parts de clients no ho eren.

• Captació de clients per als ferrocarrils alemanys: 
abans, aproximadament 3/4 parts de clients no 
eren titulars de la BahnCard.

Amb un promig entre dos i tres euros de vendes per 
client i mes, l‘ús del taxi se situa a un nivell baix, 
però així i tot aquest valor està molt per sobre de la 
mitjana nacional.

L‘avantatge econòmic des de la perspectiva 
de l‘empresa de transport públic

Segons el president del consell d‘administració de 
Hannover Verkehrsbetriebe Üstra, André Neiß, els 
resultats econòmics de l‘oferta combinada són els 
següents:

• Es valora en 60 euros l‘efecte de fidelització de 
clients en el transport públic per client i any. 
Aquest valor resulta del fet que, a causa de l‘oferta 
combinada, els titulars dels abonaments anuals re-
nuncien a la compra prevista d‘un cotxe particular 
i continuen sent clients de l‘empresa de transport 
públic a través del seu abonament anual.

• L‘efecte de captació de clients es valora en 35 eu-
Figura 2: Totes les opcions de transport en una sola mà,, gràcies a la 
targeta HANNOVERmobil (font: Großraum-Verkehr Hannover (GVH))

Figura 3: Accés al vehicle de Car-Sharing mitjançant la targeta  
HANNOVERmobil (font: Martin Röhrleef)
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ros per client i any. Aquests ingressos addicionals 
per a les empreses de transport públic resulten del 
fet que els seus usuaris compren un abonament 
anual per poder beneficiar-se dels descomptes 
inclosos en l‘oferta combinada.

• D‘això hauran de restar 30 euros per client i any, 
que corresponen al descompte concedit sobre 
l‘abonament de les empreses de transport públic.

• Al final queda un marge de 65 euros per client i 
any per a les empreses de transport públic de Han-
nover amb tarifa integrada, la qual cosa representa 
actualment uns 65.000 euros a l‘any.

Conclusió des de la perspectiva de les empreses 
més importants que participen en el paquet integrat 
de mobilitat: malgrat que la demanda de clients 
no compleixi del tot les expectatives generades al 
principi del projecte, tant les empreses de transport 
públic com l‘empresa de Car-Sharing Stadtmobil 
Hannover estan satisfetes amb l‘oferta i les seves re-
percussions. Amb HANNOVERmobil s‘ha desenvolu-
pat una plataforma de comunicació per a tota l‘àrea 
a favor d‘un transport compatible amb la qualitat de 
vida a la ciutat.

RegioMobilCard, l‘oferta combinada a la re-
gió de Freiburg

La targeta combinada per a Freiburg es diu Regio-
MobilCard. A més de l‘abonament anual per a les 
empreses de transport públic regionals amb tarifa 
integrada de Freiburg, inclou especialment l‘alta com 
a client de Car-Sharing. Es concedeix un descompte 
del 20% sobre els costos d‘ús del Car-Sharing i el 
valor de l‘acció a comprar (obligatori atès que es 
tracta d‘una cooperativa), amb la RegioMobilCard, 
suposa a 200 euros en comptes de 350, més uns 
altres 40 euros en concepte de taxa de registre. 
Altres avantatges inclosos a la targeta combinada 
són descomptes en el pàrquing cobert per a bicis al 
costat de l‘estació central de Freiburg i en el lloguer 
de bicicletes, descomptes per als desplaçaments en 
taxi amb els vehicles d‘una central determinada de 
taxis de Freiburg així com descomptes en una em-
presa local de cotxes de lloguer i en otra  de mobil 
homes de lloguer.

El que diferencia la targeta combinada de Freiburg 
--llançada també al mercat el 2004--  de l‘oferta de 
Hannover és que no ha estat creada per les empre-
ses o l‘entitat de transport públic regional amb de 
Freiburg, sinó per l‘empresa Car-Sharing Südbaden 
- Freiburg e.V. És la mateixa empresa de Car-Sharing  
qui ven la targeta i n‘assumeix també el risc eco-
nòmic de l‘oferta. L‘empresa de transport públic de 
Freiburg i la del transport públic regional, ambdues 

amb tarifa integrada, van participar en la publicitat 
de l‘oferta combinada en la fase de llançament del 
producte.

A la primavera de 2009 hi havia uns 450 titulars de 
la targeta RegioMobilCard a Freiburg.

L‘empresa de Car-Sharing ha creat una nova targeta 
combinada, però amb una gamma de serveis més 
reduïda, per a la regió limítrofa del sud, també amb 
tarifa integrada, de l‘àrea de Lörrach.

Informacions complementàries:

Paquet de mobilitat HANNOVERmobil: http://www.
gvh.de/hannovermobil.html (en alemany)

Neiß, André: Die Integration von ÖPNV und CarS-
haring. Präsentation beim Parlamentarischen Abend 
von Bundesverband CarSharing e.V. (bcs) und Bun-
desland Bremen am 05.05.2008. Berlín 2008 (dis-
ponible a través de bcs) (en alemany) (La integració 
entre el transport públic i el Car-Sharing. Presentació 
de la federació alemanya de Car-Sharing i de l‘estat 
federal de Bremen a les sessions parlamentàries de 
tarda, el 05.05.2008, a Berlín)

RegioMobilCard Freiburg: https://www.car-sharing-
freiburg.org/regiomobilcard/goto/home 
(en alemany)

Röhrleef, Martin; Zielstorff, Harald: Mobilpakete und 
Mobilitätsverbund von ÖV und IV aus praktischer 
und konzeptioneller Sicht. IN: (Paquet de mobilitat i 
mobilitat integrada entre el TP i IV des del punt de 
vista pràctic) Bracher, Tilman o. a. (Hrsg.): Handbuch 
der kommunalen Verkehrsplanung. Heidelberg, (Ma-
nual de planificació del transport local)  publicació en 
preparació (en alemany)

Figura 4: RegioMobilCard de Freiburg (font: Car-Sharing Südbaden - 
Freiburg e.V.) 
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IEE Disclaimer:

El contingut d‘aquest full informatiu només compromet els seus autors i 
no reflecteix necessàriament l‘opinió de la Unió Europea. La Comissió 
Europea no es fa responsable de la utilització que se‘n pugui donar a la 
informació que figura en la mateixa. 
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 Bond Beter Leefmilieu 
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop 
www.taxistop.be

 International Association  
for Public Transport 
www.uitp.org

Compilador
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-�0
30�59 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

República Txeca
 Institute for Environmental Policy 
http://ekopolitika.cz

Finlàndia
 Motiva 
www.motiva.fi

Alemanya
The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs 
http://bauumwelt.bremen.de
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts- 
service GmbH 
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V. 
www.carsharing.de

Grècia
  Center for Renewable Energy Sources 
www.cres.gr

Irlanda

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing 
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Itàlia

Italian Ministry of Environment,  
Land and Sea (IME) 
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA) 
www.enea.it

Espanya

Foundation Safe and 
Sustainable Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


