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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’autobús és un mitjà de transport clau de la mobilitat dels habitants de les ciutats, però 
amb deficiències del sistema en front a altres mitjans que competeixen amb l’autobús com 
pot ésser el metro. L’autobús té una gran flexibilitat que permet una major accessibilitat 
dels usuaris degut a la proximitat de les parades, i a més, el seu cost és més baix. Però és 
un element dèbil del sistema degut principalment al fet que comparteix l’espai amb el 
vehicle privat en una infraestructura que en moltes ocasions es troba saturada. Per això és 
molt important oferir eines com la segregació dels carrils, o la priorització semafòrica que 
ajudin a millorar la baixa velocitat comercial dels autobusos existent avui en dia.  
 
Des de fa anys, es duen a terme diverses estratègies en aquest sentit, per tal de millorar les 
prestacions de l’autobús. Una de les estratègies és augmentar la velocitat comercial dels 
autobusos. Aquesta finalitat es pot assolir a partir de diverses actuacions que poden anar 
des de dotar a l’autobús d’un carril reservat pel seu ús, disminuir el temps dels autobusos a 
les parades, o fins i tot donar-li prioritat als semàfors, ja sigui des d’un sistema actiu o 
passiu. Aquesta última estratègia és la que es desenvolupa en aquesta tesina amb la 
finalitat d’obtenir una eina que permeti millorar la velocitat comercial del transport públic 
en superfície i conseqüentment millorar les seves prestacions.  
 
L’eina que es desenvolupa en aquesta tesina es basa en la priorització semafòrica del 
transport públic en front del vehicle privat, a partir de l’adaptació dels plans semafòrics a 
les necessitats de l’autobús. 
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Més concretament es planteja la necessitat de definir la funció objectiu del problema de  la 
coordinació semafòrica, per tal de poder realitzar un model que tingui en compte les 
variables clau d el comportament dels autobusos al llarg del seu recorregut i arribar a 
obtenir una millora global de la velocitat comercial de les línies que circulen per la xarxa 
en la qual s’aplica el model. L’objectiu és millorar el sistema tenint en compte els usuaris 
del transport i no pas els autobusos. Per això, s’ha de considerar l’ocupació dels vehicles 
de la xarxa, donant més prioritat a aquells que tinguin una major ocupació, afavorint així 
al màxim nombre de persones. 
 
Un altre objectiu és buscar un mètode d’optimització adequat per a l’optimització del 
model desenvolupat. Aquest mètode ha de ser capaç de millorar la situació actual d’una 
xarxa a partir de variar algunes o totes les variables de decisió que es plantegin. 
 
Un cop descrita la metodologia, s’implementarà el model a la ciutat de Barcelona. 
L’objectiu és avaluar les millores que el model és capaç d’assolir a partir de la situació 
actual per tal de poder corroborar, en el cas els resultats siguin els esperats, que la 
metodologia desenvolupada prèviament per la realització del model, i el mètode 
d’optimització són adequats per al problema plantejat. 
 
L’estructura de la tesina és fidel els passos que s’han dut a terme pel desenvolupament i 
avaluació del model. Primer de tot es descriu el problema plantejat, posteriorment es 
mostra el model realitzat i els mètodes d’optimització proposats, per finalment realitzar i 
avaluar la implementació al cas de Barcelona. 
 
En el primer capítol de la tesina es presenta l’estat de l’art dels sistemes de millora de la 
velocitat comercial dels autobusos donant més èmfasi a les estratègies basades en la 
coordinació semafòrica. S’exposen experiències internacionals on s’han imposat sistemes 
de priorització semafòrica per a l’autobús. A més, es presenten actuacions dutes a terme a 
la ciutat de Barcelona, tant per millorar la coordinació semafòrica de l’autobús com del 
tramvia. 
 
En el capítol 3 es presenta i formula el problema de la coordinació semafòrica definint la 
funció objectiu i les variables sobre les que és possible actuar. S’explica quin és el 
raonament seguit fins a arribar a la metodologia més adequada per dur a terme per tal 
d’assolir els objectius marcats. 
 
En el següent capítol es descriu el model desenvolupat en un full de càlcul per tal de 
determinar els temps dels autobusos a cadascuna de les fases del seu recorregut mitjançant 
la simulació. Aquesta eina permetrà conèixer quins són els punts on els autobusos perden 
més temps, i la posterior optimització del model. En aquest capítol es presenten els criteris 
d’avaluació del temps dels autobusos en cadascun dels nodes de la xarxa, i també els 
inputs requerits pel model. 
 
En el capítol 5 es descriuen els mètodes d’optimització que s’utilitzen per a millorar l’estat 
actual de la xarxa. Es presenta la metodologia seguida per tal de determinar quin és el 
mètode més adequat pel problema plantejat. 
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Seguidament es mostra la implementació del model a sis carrers de la ciutat de Barcelona. 
(París, Mallorca, València, Villarroel, Muntaner i Aribau). En el capítol 6 es descriu el 
procés de tractament de dades que ha estat necessari per arribar a obtenir la modelització 
de la situació present actualment, mostrant les peculiaritats del cas, i el calibratge 
necessari. També es presenten les mètriques d’avaluació que serviran per analitzar el cas.  
 
Al capítol 7 s’analitzen els estats actual i millorat de la xarxa de Barcelona. Comentant els 
aspectes més rellevants de la millora assolida. 
 
Per últim s’extreuen les conclusions de l’estudi realitzat, i es presenten les futures línies 
d’investigació que podrien derivar d’aquesta tesina. Tant des del punt de vista de la 
coordinació semafòrica, com des del punt de vista més global de la millora de la velocitat 
comercial dels autobusos. 
 


