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RESUM. 
 
El continu augment de vehicles en circulació durant les darreres dècades s’ha convertit un dels principals 
problemes per les administracions. Els eixos d’entrada a les grans urbs estan col·lapsats ja no només en 
les hores punta sinó que ja durant gran part del dia. Aquest fet suposa una despesa important per la 
societat, tant pel cost ambiental que això suposa, com per l’energètic o com per la pèrdua de temps en els 
trajectes.  
 
Per afrontar aquest problema s’utilitzen dues vies d’actuació: una la de crear noves vies o ampliar les ja 
existents per donar cabuda aquest volum creixent de vehicles. Tanmateix el terreny és limitat i no sempre 
és possible construir més. Per aquesta raó s’utilitza una segona via d’actuació que consisteix en dotar de 
millors eines de gestió del trànsit a carrers, autovies o autopistes. Dins d’aquestes eines trobem el que 
s’anomenen ITS –Intelligent Transport Systems–. Aquesta tecnologia posada al servei del control i gestió 
del trànsit està dirigida a millorar certs aspectes de la mobilitat com són: control de velocitat, informar als 
usuaris d’incidències, gestionar fluxos de vehicles, etc. 
 
En la present tesina s’ha volgut presentar la tecnologia WLAN –Wireless Local Area Network– com una 
eina amb capacitats suficients per jugar un paper important dins l’àmbit de la mobilitat per carreteres.  A 
partir de les característiques fonamentals d’aquesta tecnologia i les línies d’investigació que s’estan 
portant a terme, s’ha realitzat un estudi sobre les potencials aplicacions fent una comparació del WLAN 
amb la telefonia mòbil de tercera generació. La raó per fer aquesta comparació, és que dins el sector de 
tecnologies sense cables –wireless–,  la telefonia mòbil és en l’actualitat la gran competidora del WLAN. 
La tesina doncs segueix la següent estructura: 
 
Una primera part introductòria formada per dos capítols, en els que s’explica en primer lloc què és la 
tecnologia WLAN i l’ús que se n’està fent en l’actualitat, i en segon lloc els ITS que o bé s’estan utilitzant 
actualment o ja estan en vies d’experimentació. Al final d’aquesta segona part s’ha realitzat una taula 
recopilant la informació bàsica d’aquests ITS 
 
Una segona part, en la que s’expliquen tant les principals aplicacions potencials com la possible 
col·laboració o substitució dels ITS que s’utilitzen actualment. En aquesta part, també s’ha realitzat una 
taula resum de les aplicacions,  fent una valoració sobre la seva possible aplicabilitat, l’àmbit d’aplicació 
–escenari urbà o interurbà- i la gestió de la informació generada en cada aplicació. 
 
Una tercera part, en la que es fa una comparació amb la tercera generació de telefonia mòbil en aquells 
aspectes que s’han considerat més rellevants per la seva implicació directa amb les aplicacions 
esmentades en la part anterior. 
 
Finalment, s’ha analitzat un hipotètic d’implantació de la tecnologia en les Rondes de Barcelona. S’ha 
proposat una arquitectura del sistema, proposat uns costos d’inversió i manteniment, i suposat uns 
beneficis. També s’ha realitzat un estudi de sensibilitat del VAN i el TIR de la inversió, ja que els 
beneficis proposat són variables i difícils de comptabilitzar. 
 
En definitiva es tracta d’un estudi previ sobre la implementació de la tecnologia WLAN en la gestió del 
trànsit. Partint de la base que s’han realitzat moltes hipòtesis que haurien de ser contrastades, s’ha dedicat 
un darrer capítol a proposar línies d’investigació per desenvolupar més aquest estudi. 




