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8. Propostes de priorització 
semafòrica del bus urbà 

 
 
 
 
 
 
 
8.1 Sistemes de priorització 
 
Una de les mesures, entre d’altres, a tenir en compte per millorar la gestió i qualitat de la 
xarxa de transport públic en superfície i augmentar la seva competitivitat enfront el vehicle 
privat és la priorització semafòrica, facilitant el pas de l’autobús per les interseccions 
semaforitzades i reduint les demores generades per les contínues detencions. 
 
Els objectius bàsics que es volen assolir amb la priorització semafòrica es centren en 
garantir la regularitat del servei, augmentar la velocitat comercial i millorar l’eficiència 
energètica i ambiental; de tal forma que es pugui reduir el temps de recorregut i d’espera a 
les parades, obtenir una major capacitat de transport per un mateix nombre de vehicles, 
facilitar la planificació del servei, i en definitiva, una major satisfacció i atracció de l’usuari 
vers el transport públic. 
 
A més, un menor nombre de detencions i una reducció del temps perdut en les cues 
produeix un menor consum de combustible, i en conseqüència, una disminució en la 
contaminació atmosfèrica. 
 
El procés d’implatanció d’un sistema de prioritat en les interseccions no és del tot inmediat, 
ja que exigeix un seguiment de l’evolució de la velocitat comercial, de la regularitat del 
servei i de la seva influència sobre la demanda i les conseqüències sobre la circulació de la 
resta d’usuaris – retards, augment de cues,... –  
 
Actualment, existeixen tres tipus d’alternatives clarament diferenciades per aconseguir 
millorar el pas dels vehicles de transport públic per les interseccions semaforitzades: 
macrorregulació, adaptació de la coordinació semafòrica i microrregulació. 
 
 

8.1.1 Macrorregulació 
 
Es basa en la gestió centralitzada de la xarxa semafòrica i la creació de plans de regulació 
tenint en compte la situació real i les necessitats dels autobusos en cada moment. És a dir, 
el centre de control del transport públic recull la informació corresponent a la posició 
exacta de cada autobús en cada moment, habitualment via GPS, i l’envia al centre de 
control de trànsit on s’elabora un pla semafòric que s’adapti a les necessitats del transport 
públic. 
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Figura 8.1.1.1: Esquema macrorregulació 

 

Font: “Análisis de los diferentes sistemas de actuación sobre la regulación semafórica con el objeto de mejorar la 
velocidad comercial del transporte público de superfície” (Andrés Moreno). 

 
Aquesta manera de prioritzar el transport col·lectiu es basa en el fet que les tècniques de 
microrregulació no són factibles en els casos de grans congestions, perquè les incidències 
de les actuacions de prioritat sobre el trànsit privat augmenten amb l’increment de la 
saturació de les vies. Per tant el principal problema de la microrregulació és que en 
situacions de congestió, que és principalment quan més es necessita, la seva utilització és 
qüestionable. Així, amb la macrorregulació el que es preten és millorar la circulació del 
transport col·lectiu millorant la circulació general de tot el trànsit. 

 
El funcionament, almenys en la seva part teòrica, és senzill. El centre de control del 
transport públic  recull informació de la possició  exacta  de  cada un dels vehicles de flota i 
elabora una taula on, a més d’aquesta informació, inclou l’estat de retard o avançament de 
cada vehicle respecte al seu horari teòric i recomanacions sobre actuacions a realitzar per 
millorar la circulació de la flota. Aquesta taula és enviada al centre de control de trànsit. 
Juntament amb aquesta informació i la recollida dels seus detectors de comptatge de 
vehicles, s’elabora o es selecciona el pla de regulació més adequat per aquell moment, 
enviant la informació del nou pla als reguladors afectats pels possibles canvis. 

 
Aquesta solució, per ser complicada i sofisticada, és únicament recomanable per aquelles 
grans ciutats que disposin de centre de control i d’una gran xarxa d’autobusos urbans. 

 
 

8.1.2 Adaptació de la coordinació semafòrica 
 
Consisteix en proporcionar l’ona verda als vehicles de transport col·lectiu, variant els 
desfasaments entre els cicles dels semàfors de les successives interseccions per adaptar-los 
a les especificitats de la circulació del transport públic donades les seves parades 
intermitges. En la figura 8.1.2.1 es pot comprobar com la fase verda del segon semàfor s’ha 
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retardat per evitar que l’autobús que té una parada intermitja perdi l’ona de progressió i 
pateixi demora, però a costa de que la resta de trànsit perdi l’ona verda.         
 

Figura 8.1.2.1: Ona verda autobús 
 

Font: “Análisis de los diferentes sistemas de actuación sobre la regulación semafórica con el objeto de mejorar la 
velocidad comercial del transporte público de superfície” (Andrés Moreno) 

 
Queda clar que els principals beneficiats per aquesta forma de prioritzar són els vehicles del 
transport col·lectiu, doncs l’objectiu d’aquesta actuació és reduir el nombre de detencions 
dels mateixos en les interseccions semaforitzades, afavorint amb això l’increment de la 
seva velocitat comercial. Gràcies a que s’intenta disminuïr el temps total del viatge dels 
usuaris de la xarxa en contrapossició al temps total del viatge dels vehicles, es pot 
aconseguir una reducció en la mitjana del temps invertit pels vehicles del transport 
col·lectiu. Però s’ha de tenir en compte que els beneficis aconseguits pels usuaris del 
transport públic seran en part contrarestats pels inconvenients causats a la resta de vehicles, 
ja que aquests es veuran afectats. 

 
Aquesta solució requereix una freqüència de pas d’autobusos elevada i en cap cas inferior a 
15 passos/hora, ja que si no els beneficis del transport públic són inferiors als inconvenients 
provocats sobre la resta del trànsit. El cas que ens ocupa té una freqüència de pas de 2 
passos/hora, cosa que impossibilita la implantació d’aquest mètode ja que les 
conseqüències negatives sobre el trànsit serien massa importants. 
 
 

8.1.3 Microrregulació 
 
Sota aquesta denominació s’agrupen tots aquells mètodes que faciliten el pas dels vehicles 
just en el moment de travessar la intersecció, utilitzant dispositius capaços de notificar al 
regulador del semàfor la presència dels vehicles que necessiten la prioritat. Tot i que 
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aquests mètodes són més complicats d’instal·lar que l’adaptació de la coordinació 
semafòrica, els beneficis que aporten al transport col·lectiu són també majors. 
Segons si es vol mantenir o no la integració de la intersecció en la xarxa de semàfors, 
podem distingir dos estratègies de priorització. En la primera, coneguda com a 
perllongament de fases o sistema de microcontrol, prima la necessitat de respectar al 
màxim possible la coordinació semafòrica existent en la xarxa, degut a l’existència de punts 
crítics on una alteració de la coordinació pot afectar molt a la circulació de la zona. 
 
Per intentar no perturbar la coordinació semafòrica i  compatibilitzar-lo amb la concesió de 
prioritat, aquest mètode es basa en dos conceptes: estendre o avançar la fase de verd de la 
via que es vol prioritzar. És a dir, per una banda s’estén la fase de verd quan l’autobús 
arriba prop del final de la fase de verd sense tenir suficient temps per travessar la 
intersecció. I per altra banda, s’avança la fase de verd per disminuir la demora quan 
l’autobús arriba durant el temps de vermell a la intersecció, com es pot veure a la figura 
8.1.3.1. 

 
Figura 8.1.3.1: Perllogament de fases 

 

Font: “Análisis de los diferentes sistemas de actuación sobre la regulación semafórica con el objeto de mejorar la 
velocidad comercial del transporte público de superfície” (Andrés Moreno). 

 
Ambdues actuacions de prioritat es basen en que el temps de verd de la via transversal està 
sobredimensionat en la major part del dia, és a dir, no existeix congestió a la via transversal 
en la gran majoria del temps. D’aquesta manera es pot establir un temps mínim de la fase 
de verd per a la via transversal per a que no es produeixin retards ni cues massa imortants 
en aquesta via transversal. L’excès de verd de la fase, és a dir, la diferència de temps entre 
aquesta duració mínima i la duració normal de la fase és la que precissament es fa servir per 
concedir la prioritat. 
 
En quant al funcionament del sistema, es poden donar quatre possibles situacions: 
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− Que no passi per la intersecció cap vehicle que demani prioritat. En aquesta situació la 
fase de la via transversal es desenvolupa sense escurçament, com si d’un cicle normal 
es tractés. 

 
− Que un vehicle que necessiti prioritat arribi a prop del final de la fase de verd sense 

temps per travessar la intersecció. Sota aquesta situació es requereix allargar la fase de 
verd, sempre que es respectin els mínims per la  fase de verd de la via transversal. 

 
− Que un vehicle que demani prioritat arribi durant el temps de vermell a la intersecció, el 

regulador anticiparà l’obertura de la fase verda, sempre respectant el temps mínim de 
verd de la fase transversal. 

 
− Que en un moment determinat es donin les dues situacions alhora, un autobús arribi a 

prop de la fi de la fase verda i que un altre arribi al final de la fase de vermell, aleshores 
el regulador intentarà col·locar el temps mínim de verd de la fase transversal entre els 
dos vehicles, de manera que parin el menor temps possible. Aquesta situació no es 
donarà a Molins de Rei, donat que passarà un autobús cada 30 min. 

 
En general, els beneficis pel transport col·lectiu que es deriven de la implantació d’un 
sistema de prioritat basat en l’allargament de les fases no condueix a una degradació 
substancial de les condicions als carrers transversals, encara que, la variabilitat de la 
duració de les fases, i per tant de les cues, especialment de les fases transversal, es veurà 
incrementat tant com s’incrementi la prioritat i la congestió. 
 
És possible recuperar en els cicles següents el temps perdut de la fase reduïda. Per 
compensar la pèrdua de fase verda de la via transversal amb les accions de prioritat 
(extensions i anticipacions) es pot emplear el temps destinat a la progressió del trànsit de la 
via transversal a costa de reduir el temps destinat a la fase anteriormanet beneficiada amb la 
prioritat. Per tal de preservar l’estabilitat general del funcionament de la intersecció, la 
metodologia de les recuperacions de temps ha de seguir un sistema d’inicis i extensions de 
fases similiar al fet servir per les actuacions de prioritat. Donat que generalment són més 
importants les peticions de prioritat, la recuperació dels temps perduts no es farà mentre hi 
hagi demanda de prioritat. 
 
En canvi, amb la segona estratègia, coneguda com a fase preferent o sistema de priortitat 
total, es pretén beneficiar al transport públic, deixant en un segon pla les possibles 
perturbacions que es puguin produir amb la resta del trànsit. És a dir, la fase que permet el 
pas del vehicle de transport públic es tracta de manera especial. O bé, es dóna la prioritat de 
manera brusca saltant-se totes les fases fins arribar a la que permet a l’autobús continuar 
amb el seu recorregut. O bé, es van succeint les diferents fases amb uns temps mínims en 
aquelles que ho requereixin (vianants) fins que s’arriba a la que necessita l’autobús, es pot 
veure a la figura 8.1.3.2. 
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Figura 8.1.3.2: Fase preferent o sistema de prioritat total 

 

 
Font: “Análisis de los diferentes sistemas de actuación sobre la regulación semafórica con el objeto de mejorar la 

velocidad comercial del transporte público de superfície” (Andrés Moreno). 
 
Aquest dos mètodes poden treballar junts, es poden aplicar al mateix moment la idea en la 
que es basen per produir un mètode híbrid, buscant reduir el temps per concedir la prioritat, 
pero sense arribar a la brusquetat del segon mètode. 
 
En qualsevol d’aquests casos, el retorn del cicle del semàfor a la situació normal de 
funcionament s’ha de realitzar amb un període de transició no superior a tres cicles a final 
del qual s’arriba a la recoordinació. No es pot retornar al cicle normal bruscament després 
d’acabada la fase del transport públic. Això es degut a que el cicle del semàfor està ajustat 
per coordinar un pas continu del pelotó del trànsit i per tant, si es restitueix el cicle sense 
més es provocaria una descoordinació de la intersecció definitiva, respecte a la resta de la 
xarxa coordinada. 
 
Per acabar d’assegurar l’objectiu perseguit pel periode de transició, és convenient no 
otorgar un altre cop la prioritat fins que no hagi passat un temps prudent, major que el 
destinat al transitori. El temps necessari per poder tornar a donar prioritat ha de ser el 
suficient per a que la intersecció torni al seu estat normal. Si s’espera aquest temps la 
intersecció estaria permanenment intentant recuperar la coordinació. Per tant d’aquesta 
conclusió es pot extreure que l’ús d’aquest sistema està supeditat a la baixa freqüència de 
pas dels vehicles de transport públic. 
 
 
8.2 Avaluació d’alternatives i proposta per a Molins de Rei 
 
Per tot l'exposat al punt anterior els sistemes de macrorregulació i d'adaptació de la 
coordinació semafòrica són absolutament inaplicables a la ciutat de Molins de Rei. Tenint 
en compte que el bus urbà té un intèrval de pas de 30' i que la interació del seu recorregut 
amb l'àmbit d'estudi d'aquest projecte afecta a vuit semàfors de la N-340; es considera la 
microrregulació com la solució més adient per donar prioritat semafòrica a l'autobús 
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ja que permet donar prioritat al transport públic en aquells casos on aquest ho 
necessiti. Pel que fa a les dues possibles estratègies de microrregulació (microcontrol o 
prioritat total), degut al complicat recorregut, la dificultat que tindrà l’autobús per a 
conseguir l’intèrval de pas i al baix valor d’aquest s’aconsella el mètode de prioritat 
total. 
 
Pel que fa als diferents sistemes de petició-concessió existents actualment en el mercat, els 
més convenients per la ciutat de Molins de Rei són: 
 
− Accionament manual: En aquest sistema, és el propi conductor de l'autobús qui demana 

la prioritat al regulador a través de l'accionament manual d'un dispositiu que envia un 
senyal, en general via ràdio. El procés és el següent: quan el vehicle arriba a prop de la 
intersecció, el conductor pulsa el botó per enviar una senyal, que és rebuda pel 
regulador i la interpreta com una petició de pas, a continuació s’inicia el procés de 
concesió de prioritat.  

 
 Aquest mètode és senzill i econòmic ja que no necessita dispositius de detecció    
automàtics. Ara bé, es presenta un problema ja que el moment d'enviar el senyal al 
regulador depèn completament dels criteris del conductor del vehicle. 

 
− Petició automàtica amb detecció a través de balisa: Aquest mètode és molt semblant al 

manual, però amb la diferència que el procés de petició-concessió de la prioritat és 
totalment automàtic. La petició de pas al regulador s'envia des del mateix vehicle quan 
es troba a una determinada distància de la línia de detenció del semàfor. El moment en 
què l'autobús ha d'enviar el missatge se li notifica a través d'una balisa que està 
contínuament emetent un senyal en que identifica la seva possició i avisa al vehicle de 
la proximitat d'una intersecció. L'autobús capta aquest senyal i envia el missatge de 
petició de pas al regulador (via ràdio o infrarroig).  

 Els principals problemes que presenta aquest mètode es centren en: les balises com a 
elements massa rígids del sistema, ja que si es canvia el recorregut de l'autobús també 
s'ha de canviar la localització de la balisa; i els desperfectes que es poden ocasionar a les 
balises al estar situades a la via pública. 

 
Per tot l’exposat anteriorment, sembla un sistema més àgil i flexible el mètode 
d’accionament manual, a més aquest mètode té al seu favor que no es fa necessari 
realitzar cap tipus d’obra a la via pública, suposa un manteniment més reduït i és més 
resitent a situacions de bandalisme. A més, aquest sistema ja s’està utilitzant amb 
satisfacció a Sant Feliu de Llobregat. 
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8.3 Cas de Sant Feliu de Llobregat: accionament manual 
 
 

8.3.1 Descripció 
 
Aquest informe descriu el sistema de prioritat per al transport públic (línies núm. 1 i 2) 
instal·lat al municipi de Sant Feliu de Llobregat, instal·lat per l’empresa ACISA.  

 
Aquesta instal·lació, sens dubte pionera dins el seu gènere, sorgeix amb motiu de la 
demanda creixent per part de l’usuari del transport públic d’un servei en què el trajecte es 
faci el més ràpid possible. Tenint en compte que un dels causants principals dels retards són 
les interseccions semaforitzades, es planteja la necessitat de dotar els reguladors semafòrics 
de sistemes que permetin l’obertura prematura del verd o el retard del tancament del verd, 
per permetere que el transport públic pugui travessar les cruïlles semaforitzades com més 
aviat millor. 

 
Per fer-ho, cal dotar els vehicles de transport públic d’uns equips emissors de senyals, de 
manera que a través d’un receptor situat a la cruïlla (en el sentit convenient) es captin 
aquests senyals, i així s’indiqui al regulador de la cruïlla semafòrica la presència del vehicle 
de transport públic.  
 
En el cas de Sant Feliu, s’han equipat tots els autobusos que comprenen les línies 1 i 2 amb 
tres botons de prioritat, ja que no sempre el mateix vehicle fa el mateix recorregut, sinó que 
pot variar. Per tant, amb els tres botons es preveuen diferents casos de prioritat (trajectòria 
recta, gir a la dreta, gir a l’esquerra...). 
Cal destacar que en l’actualitat la instal·lació emissora (amb l’antena) pot ser substituïda 
per un emissor més senzill, tipus “comandament de pàrquing”, en el que no cal instal·lar 
antena. En aquest cas, la distància d’emissió és menor. 
 
El conductor del vehicle dotat amb el dispositiu de prioritat, quan ho consideri convenient 
(perquè porta retard, perquè adverteix una congestió prop de la cruïlla...), pot accionar un 
botó, que transmetrà un senyal a través d’una antena emissora situada a la part frontal de 
l’autobús, i així “informar” al regulador de la cruïlla de la seva presència i el sentit de la 
seva marxa. Aleshores, quan l’equip regulador ha rebut el senyal emés pel conductor i està 
en condicions d’alterar el funcionament normal de la intersecció, optimitzant el cicle 
semafòric per facilitar el pas del vehicle, encén un pilot lluminós situat sobre el semàfor. 
D’aquesta manera el conductor té constància que el regulador semafòric està en condicions 
d’actuar. 
 
El software implantat en els reguladors dotats de la funció de prioritat permet actuar en la 
seva lògica interna de funcionament, de manera que es provoquin les mínimes 
pertorbacions possibles en el trànsit privat. Això s’aconsegueix fent un estudi detallat 
cruïlla a cruïlla, i tenint en compte aspectes concrets de l’aproximació de l’autobús a la 
cruïlla. També pot activar-se o inhibir-se la funció de prioritat, segons una taula horària, 
acordada amb els responsables municipals. 
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Resumint, quan el regulador rep el senyal de presència del transport públic, segons el punt 
en què es trobi el cicle, es comportarà de maneres diferents. És a dir, si el senyal es rep 
quan el semàfor és vermell, el verd s’avançarà per permetre el pas dels vehicles, tant 
públics com privats, i si en aquell moment el semàfor és verd, el programador el mantindrà 
així durant un temps definit, suficient per permetre el pas del transport públic. 
 
D’aquesta manera s’aconsegueix donar prioritat al transport públic sense aparentment 
interferir –efectuant canvis bruscos- en el trànsit privat. 
  
 

8.3.2 Especificacions del software 
 
El regulador està dotat d’un mecanisme que permet interrompre la seqüència normal del 
funcionament semafòric, procediment que permet activar una configuració de colors 
diferent a la prevista en el pla semafòric actiu. L’activació d’aquest procediment es fa 
mitjançant una interrupció que suspèn (trancorregut un temps mínim per protegir 
principalment els vianants i evitar confusions en els conductors que interpreten un temps 
massa curt com una avaria del semàfor) les operacions normals cícliques per activar una 
configuració predefinida per satisfer una demanda d’un vehicle que no pot esperar el temps 
que falta per obtenir el verd segons la seqüència normal de colors i finalment, retornar al 
cicle semafòric a la fase successiva a la interrompuda. 

 
S’ha previst un nombre màxim de vuit fases o variants possibles. Inicialment el nombre 
d’aquestes fases és exageradament gran si pensem en vuit fases diferents entre si, però 
pensant en fases iguals pel que fa a la configuració de colors, i conceptualment diferents per 
les possibles sol·licituds (autobusos de divereses línies, ambulàncies, bombers...), 
cadascuna d’elles amb la seva prioritat corresponent. 

 
La reactivació d’una fase de prioritat s’ha de fer després d’un interval de repòs per permetre 
a la intersecció alleugerir els efectes de la pertorbació creada anteriorment. 

 
Cada activació d’una sol·licitut produeix el següent: 

 
- Una pertorbació d’almenys un flux de trànsit, pel fet que una fase es tanca aviat (ja que 

es talla després del pas del temps mínim), per tant, l’accés es buida parcialment. 
 
- Una pertorbació en tots els accessos a causa de l’alteració del cicle semafòric. La 

durada del cicle generalment augmenta a causa de la fase extra (cal afegir el temps de 
vermell i de groc necessaris), per tant el temps d’espera creixen en tots els accessos i 
augmenta el nombre de vehicles acumulats. 

 
- En el cas de funcionament en coordinació hi ha la possible pèrdua momentània de l’ona 

verda (que provoca més pertorbació com més a prop es trobin les interseccions 
activades) seguida d’un cicle de correcció, cosa que significa l’alteració del cicle 
semafòric següent al de la pertorbació. 
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En definitiva, la interrupció del cicle normal provoca una pertorbació, els efectes de la qual 
s’estenen un temps que varia d’acord amb els factors següents: 

 
Generalment el temps per anul·lar els efectes negatius de les pertorbacions és directament 
proporcional a la demanda actual (si la intersecció es troba prop de la saturació, menor és la 
resposta possible per resoldre el problema, més alt és el temps de fase i més gran el verd 
que concedeix el temps mínim). 

 
Finalment, el temps necessari per absorbir la pertorbació està estretament lligat a la 
coordinació (cal tenir en compte l’efecte negatiu de la pèrdua de coordinació de dues 
interseccions properes). 

 
Per garantir un funcionament acceptable és necessari, per tant, que cada interrupció vagi 
seguida d’un interval de temps (variable en cada cas) durant el qual el regulador no actuï en 
les sol·licituds següents. Aquest interval s’ha de programar fase a fase. 

 
Independentment de la selecció de l’operador que, cas per cas, valorarà el temps d’espera 
de cada fase, el regulador haurà d’acceptar una sola interrupció per cada cicle semafòric. 
Aquesta limitació s’ha imposat per mantenir dins uns límits acceptables la durada del cicle 
semafòric i evitar excessives esperes als usuaris. 

 
Es pot utilitzar com a configuració per a la fase activada mitjançant interrupció, la mateixa 
configuració utilitzada en les fases normals, de manera que es creïn pertorbacions mínimes 
respecte a les configuracions, ja que l’avís especial es pot satisfer sense alterar la seqüència 
normal del cicle semafòric. 

 
Per facilitar la immersió del transport públic en el trànsit privat la fase activada per 
interrupció pot coincidir amb una fase del pla semafòric, en aquest cas hi ha la possibilitat 
que l’avís es pugui fer sense modificar el cicle, simplement augmentant el verd actual o 
anticipant l’obertura de la fase següent. Quan la sol·licitud es satisfaci sense alterar el cicle 
normal, el temps d’espera no s’ha d’activar. 
 
Cada fase es caracteritza pels punts següents: 

 
A           Retard de segons entre l’avís i l’activació. És el temps que transcorre 
entre l’avís i l’aparició del verd desitjat. S’accepten respecte el temps imposat la 
tolerància dels temps de seguretat (temps mínim de fase, groc i vermell), que han 
d’estar garantits. 
 
B              Durada de la fase. Aquesta durada pot ser fixa (quan no està prevista un 
mecanisme de tancament ni un mecanisme d’extensió) o variable. En aquest cas el 
paràmetre assumeix el significat de: 
 

1. Temps mínim en els mecanismes d’extensió. 
2. Temps màxim en els mecanismes de tancament prematur. 
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La combinació de tancament ha de permetre l’accionament independentment del 
temps especificat a B mentre que l’extensió ha de permetre a la fase augmentar 
més  temps (a part de garantir a B). Quan està previst el mecanisme de tancament, 
el temps restant cal concedir-lo només si durant l’execusió de la fase no activa mai 
la combinació de tancament. D’una altra manera, la fase s’ha de tancar tan bon 
punt s’activa la combinació (independentment del temps concedit). Quan està 
previst un mecanisme d’extensió, la fase obté igualment el temps especificat, però 
a més en pot obtenir un d’igual a l’especificat a E si la combinació d’avís resulta 
constament activa. Si el mecanisme té previst tots dos (cas poc probable) aleshores 
la fase tindrà una durada que dependrà totalment dels fets. Durant l’execució del 
temps especificat a B pot ser tancada per la combinació de tancament. Si això no 
passa, un cop acabat el temps mínim, la fase podrà adjudicar-se a un altre verd, si 
la combinació d’extensió resulta activa, en la mateixa mesura a allò que disposa el 
punt  E. 

 
C            Configuració de colors que cal activar. 
 
D            Número de la combinació lògica o botó que dona l’avís. 
 
E           Temps que es pot concedir independentment del mínim. Aquest paràmetre 
és opcional, quan està programat converteix la fase en extensible amb el temps 
especificat a B. L’extensió es duu a terme quan es detecta la presència contínua en 
la combinació d’avís. És útil quan es fan servir sistemes (òptics o ràdio) de manera 
que subministren un senyal (continu) de presència del transport en cua. És més 
riguròs que un senyal impulsiu generat pel trànsit sobre un detector intel·ligent 
situat en un punt precís. En aquest cas el mateix input que fa l’avís es pot utilitzar 
per estendre la fase (dins els límits fixats) fins que el mitjà de transport abandoni 
l’àrea d’influència del sensor. 
 
F         Combinació del tancament prematur. És opcional, quan s’especifica permet 
el tancament de la fase independentment del temps de verd concedit. La 
possibilitat de tancar la fase abans del temps de verd concedit, té una justificació 
en el fet que, generalment, el transport públic està immers en el trànsit privat. Un 
cop activat l’avís (prop de la intersecció) resulta difícil avaluar el temps de verd 
necessari per garantir la sortida del transport públic. Aquest temps depén de 
factors extremadament variables durant la jornada i difícilment predecibles. Per 
evitar la demora, està prevista la gestió d’un segon sensor que assenyala la 
intensitat que el transport públic deixa la intersecció. La disponibilitat del segon 
sensor permet tancar instantàniament la fase, sempre que s’hagi superat el temps 
mínim, així que es fa la sol·licitud. 
 
G           Prioritat. Es tracta d’un número de l’1 al 8 (1 és la prioritat màxima, 8 la 
mínima) que fixa el comportament de la fase. A la prioritat compresa entre 1 i 4 
s’assegura l’execució de la fase amb el mecanisme de la interrupció, mentre que en 
els nivells restants (5 a 8) no es permet la interrupció del cicle, però permeten 
solament l’alteració del temps de fase (en la hipòtesi que la fase avís coincideixi 
amb la fase del pla) per atendre el de flux del transport en espera. 
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H         Temps d’interdicció després de l’activació. Es tracta d’un interval de 
temps (expressat en segons o en múltiples del cicle semafòric) durant el qual la 
fase just acabada resulta inhibida i no n’influencia d’altres. Cal recordar que, 
independentment del valor imposat, es permet una única sortida d’una fase per 
cicle semafòric. 
 

 També hi ha una taula horària, programable fase a fase per permetre la inhibició selectiva 
de cada fase a determinades hores del dia: de manera que sigui possible desactivar el 
sistema de prioritat, en una o més línies, o en els horaris en què la pressió vehicular resulta 
d’un nivell tal que desaconselli pertorbacions posteriors. 
 
Com ja s’ha dit, el procediment estàndard per executar la fase de prioritat consisteix a 
interrompre el cicle semafòric normal (després de garantir el temps de verd mínims) per 
permetre l’activació de la fase sol·licitada: quan aquesta sol·licitud es pot satisfer amb una 
de les configuracions previstes en el pla actiu la següent possibilitat (que se sumen al 
procediment estàndard) és: 

 
1. La fase sol·licitada coincideix amb la sortint: és suficient allargar la sortint 

sense activar les configuracions intermitges. 
2. La fase sol·licitada coincideix amb la pròxima fase prevista en el 

desenvolupament normal del cicle semafòric: és suficient avançar la fase 
següent. 

3. La fase sol·licitada se satisfà en la fase actual i no passa res. 
 
El procediment estàndard s’aplica només si no es verifica cap cas anterior. 

 
La prioritat assignable varia d’1 (màxim) a 8 (mínim). Quan hi hagi fases amb la mateixa 
prioritat (cas probable), si és en el cas d’una intersecció quan el recorregut d’anada i el de 
tornada té fases diferents, els conflictes es resolen concedint el verd a la primera sol·licitud. 
Quan la necessitat d’obtenir el verd en el menor temps possible no justifica accions 
traumàtiques en el trànsit privat, es poden utilitzar prioritats inferiors a 4 per garantir el flux 
del transport (sol·licitant) en el primer verd successiu (o contemporani) a la sol·licitud. 
D’aquesta manera la pertorbació aportada al cicle és mínima perquè la seqüència de les 
fases no s’altera i el transport pot fer servir un temps de verd més gran respecte a l’ordinari 
que espera en l’accés per travessar la intersecció. 
 
Amb dos sensors, un d’avís i un altre d’abandó, es pot obligar el regulador a esperar dins 
d’uns límits perquè el transport abandoni la intersecció. 

 
Per qüestions de seguretat contra avaries, l’avís es fa només quan hi ha la transició de 0 a 1 
de la combinació lògica associada. D’aquesta manera s’evita l’avís continu possible en cas 
d’un detector avariat. 
 
L’operador ha de valorar atentament l’efectivitat necessària de l’ús de sistemes de tall de 
fase considerant que el benefici aportat al transport privilegiat produeix una pertorbació de 
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tots els altres accessos. Cal buscar el compromís ideal entre la màxima pertorbació 
suportable i la màxima atenció tolerable.   
En les interseccions en recorreguts sincronitzats és aconsellable fer servir com a 
configuració per a la fase privilegiada la mateixa configuració que apareix en el pla de 
trànsit i assignar-li una prioritat més gran o igual a 5. D’aquesta manera la pertorbació 
aportada serà tolerable garantint simultàniament el trànsit al transport amb una atenció 
mitjana de l’ordre de mig cicle semafòric. 

 
 

8.3.3 Altres instal·lacions 
 

ACISA ha portat a terme altres instal·lacions similars, com ara: 
 
- Instal·lació d’un sistema de prioritat per al transport públic al municipi de 

Terrassa (Barcelona), amb dotze cruïlles equipades amb aquest sistema i quatre 
cruïlles amb prioritat de carril bus. 

- Instal·lació de dues cruïlles amb aquest sistema de prioritat, al municipi de 
Mataró (Barcelona). 

- Actualment, estan executant una nova instal·lació de nou cruïlles equipades 
amb aquests sistemes al municipi de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

 


