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2. ESTAT DE L’ART 

La millora del transport públic es pot tractar des de diferents estratègies. La primera 
centrada en aspectes operacionals, basats en analitzar i identificar aquells nivells en els 
que és necessària alguna actuació de millora. Una altra estratègia possible de millora és 
actuar sobre aspectes tàctics, d’aquesta manera s’obté una previsió de l’oferta del servei 
més bona, podent actuar així sobre la freqüència i la capacitat. A més, també es pot tractar 
a partir d’aspectes estratègics actuant sobre el disseny de la xarxa i analitzant les rutes de 
les línies i el repartiment modal. Per últim, es pot actuar sobre aspectes organitzatius i de 
comunicació millorant actuacions en la forma i el contingut de la informació que percep 
l’usuari del transport i els programes de marketing. 
 
L’objectiu de la priorització semafòrica del transport públic en superfície, tractat en aquest 
estudi, és millorar la velocitat comercial d’aquest, disminuint així el temps del usuaris al 
mitjà de transport, actuant així sobre aspectes operacionals. La priorització semafòrica és 
una de les estratègies possibles de millora de la velocitat comercial, però també 
n’existeixen d’altres que es poden complementar entre sí. Aquests temes s’han tractat 
durant anys per diferents experts. Prova d’això són les experiències dutes a terme en 
matèria de millora de la velocitat comercial arreu del món. 
 
En aquest capítol es mostren les millores des del punt de vista operacional per tal de 
millorar la velocitat comercial dels autobusos. Al final es presenten les experiències dutes 
a terme a Barcelona i a nivell internacional. 
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2.1. Classificació dels sistemes de millora de la velocitat 
comercial dels autobusos 

En aquest apartat es mostren alguns sistemes existents per tal d’obtenir una reducció del 
temps dels usuaris a l’autobús.  

2.1.1. Carril bus 

La creació d’un carril bus genera una millora de la velocitat comercial en el corredor ja 
que es disminueixen les afectacions dels vehicles privats degut a que es reserva una part 
de la calçada per la circulació de l’autobús. 
 
Existeixen carrils per autobusos segregats i no segregats físicament. La diferència 
principal entre aquests és que els no segregats comparteixen l’espai amb el vehicle privat, 
és a dir, únicament disposen d’una plataforma reservada, però no d’una separació física 
entre els diferents modes. Això provoca una major pertorbació per part d’aquests en la 
operativa dels autobusos. Les pertorbacions que es pot trobar un vehicle poden ser 
degudes a girs a la dreta de vehicles que envaeixen el carril bus, operacions il·legals de 
càrrega i descàrrega, ocupació del carril per elements o vehicles de serveis urbans i obres 
al carril.  
 
En canvi els carrils bus segregats no permeten la interferència del vehicle privat ja que es 
separen mitjançant algun element fix. Aquests van lligats a unes millores més substancials 
de la velocitat ja que es disminueixen les afectacions entre els diferents modes. 
L’inconvenient principal d’aquest tipus d’actuació és que es requereix d’un espai més gran 
del que hi havia inicialment, no essent així en el cas d’incorporar un carril bus no segregat. 
 
Una altra mesura per millorar la velocitat comercial és posar dos carrils bus al centre de la 
calçada en vies de dos sentits de circulació. Amb aquesta mesura es redueixen les 
interferències amb els altres vehicles, però presenten conflictes amb els girs a la dreta del 
propi autobús. 
 
En el cas que es tractarà en aquesta tesina de sis corredors a la ciutat de Barcelona, tots 
ells ja disposen de carril bus no segregat. Per a la modelització que es descriu 
posteriorment  s’han tingut en compte les afectacions que es produeixen al carril bus.  

2.1.2. Parades 

La localització de les parades d’autobús, a l’igual que la tipologia, són factors influents en 
la velocitat comercial de l’autobús (Kittelson & Associates, 2003). 
 
Per una banda, les parades es poden localitzar abans de la intersecció, passada la 
intersecció o entre les interseccions. A continuació es mostren les avantatges i els 
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inconvenients principals influents en la velocitat comercial dels autobusos en funció de la 
localització. 
 

• El principal avantatge de la localització abans de la intersecció és que permet la 
càrrega i descàrrega de passatgers quan el semàfor està en vermell, en canvi, 
provoca una interferència entre els vehicles que volen realitzar un gir a la dreta i 
els propis autobusos. 

 
• La localització després de la intersecció minimitza les interferències entre els 

vehicle que volen realitzar girs a la dreta i els autobusos, però pot provocar el 
bloqueig de la intersecció en el cas de tenir cua d’autobusos a la parada. A més, pot 
comportar realitzar la parada just després d’estar aturat en el semàfor de la 
intersecció. 

 
• En aquest cas no es produeixen interferències de cap tipus a les interseccions. Les 

afectacions van relacionades amb els usuaris, en aquest sentit, s’augmenten les 
distàncies a caminar pels usuaris que provenen de la intersecció. 

 
 

 
 

Figura 2.1. Localització de les parades (Font: Kittelson & Associates, 2003) 

 
La tipologia de la parada també influeix en la velocitat comercial ja que les parades dobles 
augmenten la capacitat de càrrega i descàrrega de passatgers. És possible modelar les 
situacions que es produeixen a les parades com un problema de cues. D’aquesta forma, les 
parades dobles permeten, en cas de trobar-se dos autobusos en una parada, aprofitar el 
temps de parada del vehicle anterior per realitzar la parada del posterior. En canvi a les 
parades simples és necessari esperar la càrrega i descàrrega del primer per posteriorment 
realitzar la parada, fet que comporta un major temps de l’autobús a la parada.  
 
Existeixen altres mesures per millorar el temps de parada dels autobusos i així millorar la 
operativa d’aquests, un exemple d’aquestes mesures és el pagament previ abans de pujar a 
l’autobús (ticketing). Aquest sistema minimitza el temps de càrrega ja que es realitza la 
validació a les marquesines pensades amb aquesta finalitat. Altres mesures són els 
autobusos de pis baix i la introducció de les parades dins la vorera.  
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2.1.3. Priorització semafòrica 

La coordinació semafòrica de les ciutats està basada en cicles semafòrics els quals tenen 
un repartiment de les fases en funció dels fluxos de vehicles en els diferents moviments de 
les interseccions. La coordinació es realitza a partir de l’elaboració de plans que 
determinen per a cada intersecció el repartiment de fases necessari per a les diferents 
franges horàries dels dies laborables, o en els caps de setmana. Els plans són la base de 
partida de la coordinació, i a partir d’aquests és possible realitzar actuacions puntuals en 
cruïlles determinades de la xarxa per tal de millorar la situació del trànsit. 
 
L’actuació que es du a terme en el present estudi és millorar la velocitat comercial de 
l’autobús a partir de la coordinació semafòrica donant-li prioritat al transport públic en 
front el vehicle privat, sempre imposant un màxim de penalització a aquest últim. Per 
aquest fet es farà un especial èmfasi a la descripció de les metodologies que es poden dur a 
terme per modificar les variables característiques dels cicles semafòrics.  
 
Inicialment els mètodes utilitzats es basaven en criteris purament geomètrics, l’objectiu 
era satisfer al vehicle privat degut a que la continuïtat del seu flux permetia tractaments 
agregats mitjançant el que s’anomena ona verda. La priorització es pot dur a terme des de 
sistemes passius, actius o en temps real. Els primers són de control fix, i els segons de 
control parcialment o totalment actuats. Els últims són sistemes actuats en temps real. 

Mètodes  geomètrics o d’ona verda 

Els mètodes geomètrics o d’ona verda són capaços de coordinar les interseccions 
semaforitzades per tal de donar prioritat al transport públic millorant així la seva operativa. 
Es basen en el concepte d’ona verda, i per tant l’objectiu perseguit és evitar l’aturada dels 
vehicles a les interseccions d’un corredor.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Diagrama espai-temps de l’ona verda. (Font: Díaz, 2002) 
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Un dels paràmetres característics de l’ona verda és l’eficàcia, que es defineix com la 
relació existent entre la seva amplada (unitats de temps) i la duració del cicle. 
 

C

GW
GW T

A
=η       ( 2.1 ) 

 
On, 
 GWη  , eficàcia d’una ona verda. 
 GWA  , amplada de l’ona verda (s). 
 CT  , temps del cicle semafòric (s). 

 
Durant molts anys s’ha aplicat el concepte d’ona verda per coordinar les fases 
semafòriques de corredors obtenint disminucions del temps de viatge dels vehicles privats. 
Però en els corredors i xarxes on trobem transport públic, és essencial introduir el 
concepte de la priorització semafòrica per tal d’obtenir millores de temps considerant tots 
els usuaris del sistema. En aquest sentit, és necessari coordinar els semàfors dels corredors 
o xarxes tenint present la major ocupació del transport públic. La necessitat de disposar 
d’un sistema que permeti determinar en quina posició es troba cadascun del autobusos és 
fonamental per adaptar els cicles semafòrics a les necessitats de l’autobús.  
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Figura 2.3. Esquema del diagrama espai-temps prioritzat per l’autobús. (Font: CENIT 2008) 
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Els sistemes d’ona verda funcionen bé en corredors on el nivell de saturació és baix, la 
distància entre interseccions és uniforme i no es produeixen pertorbacions. Però això no és 
el que passa a la realitat, i per tant és necessari realitzar en cada cas un estudi de les 
característiques del corredor. Un aspecte positius de l’ona verda és que l’usuari aprecia 
directament les millores de la coordinació.  
 
Finalment s’ha de tenir present que les ones verdes són més efectives en vies de trànsit 
unidireccional.  

Sistemes de control 

El sistema de control fix (passiu) opera de forma contínua basant-se en el coneixement 
del funcionament de la ruta i els patrons que es presenten. Aquest patró es repeteix de 
forma indefinida independentment de la situació de trànsit. El repartiment de les fases 
queda imposada d’entrada en el moment de realitzar els plans. Cada fase de la senyal del 
semàfor té una duració específica. 
 
Els sistemes de control fix es basen en els plans semafòrics, i no permeten variacions en 
interseccions que sol·liciten actuacions en instants puntuals donada la demanda. Quan les 
operacions de trànsit són altament predictibles perquè hi ha un gran coneixement de les 
variables que intervenen en el problemes, les estratègies passives són una bona forma de 
priorització. A més, prioritzar els viatgers i no els vehicles pot ser una estratègia passiva 
per disminuir el temps de viatge, ja que es dóna un major pes als vehicles de transport 
públic donada la major ocupació d’aquests. 
  
L’inconvenient principal d’aquest sistema és l’impossibilitat d’adaptar-se a possibles 
eventualitats que provoquen canvis en els fluxos de vehicles al llarg del dia. 
 
El sistema de control parcialment actuat (actiu) utilitza sistemes més sofisticats com ara 
sensors capaços de detectar la presència tant de vehicles privats com d’autobusos esperant 
a un semàfor. Optimitzen la intersecció detectant el vehicle primer, i actuant sobre el 
semàfor després. 
 
D’aquesta manera s’evita canviar la fase de verd quan en una direcció arriba un vehicle 
que en condicions normals s’hauria d’aturar. La priorització permet l’allargament de la 
fase en la direcció desitjada, evitant així l’aturada del vehicle. També existeix 
l’avançament de la fase verda. En aquest últim cas l’objectiu és avançar la fase en verd 
escurçant les fases verdes i els temps de cicle precedents de manera que el vehicle és 
capaç de passar la intersecció amb la fase verda avançada. Aquests són sistemes utilitzats 
en algunes ciutats per tal de millorar el servei de transport públic, ja que permeten la 
millora en interseccions semaforitzades amb problemes puntuals.  
 
Per altra banda, aquests dispositius presenten diversos problemes. En primer lloc, és 
possible que el sensor es faci malbé, el que fa que sigui necessari disposar d’un comptador 
de temps per permetre que se segueixi regulant el trànsit. A més es pot donar la 
circumstància que no es detectin vehicles lleugers, com ara motocicletes, causant-los-hi un 
temps d’espera excessiu. Finalment, s’ha de tenir en compte que en interseccions urbanes 
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algun vehicle mal estacionat pot activar el detector, provocant el mal funcionament del 
dispositiu. 
 
Els sistemes de control actuat (actiu) són una variant dels anteriors. En aquest cas els 
detectors es col·loquen en les dues direccions de circulació. El repartiment està en funció 
de les intensitats, i es programen uns temps mínims i màxims en verd. Els sistemes actuats 
s’utilitzen en interseccions aïllades i amb variacions significatives de trànsit.  
 
Els sistemes actius no són adequats per corredors amb moltes expedicions. En aquests 
casos és més adient utilitzar sistemes passius de priorització. 
 
Per últim els sistemes de priorització semafòrica en temps real (actiu) seleccionen el pla 
més adequat a cada instant, o bé recalculen els cicles, repartiments, i desfasaments 
optimitzant el sistema en conjunt. Per tal d’ajuntar els plans de forma dinàmica té en 
compte tant el vehicle privat com el transport públic. 

2.2. Programes de simulació i optimització 

Els programes de simulació i optimització permeten millorar les condicions d’explotació 
del transport públic, des de dues vessants, per una banda minimitzant el recorregut dels 
vehicles, i per una altra minimitzant els temps de demora a les interseccions. El present 
apartat es centra en els programes que minimitzen les demores a les interseccions 
mitjançant la coordinació, i els programes de simulació. 
 
Els mètodes geomètrics aplicats a un corredor de vehicle privat no són prou efectius quan 
la complexitat del problema creix. Els dissenys avançats de priorització semafòrica 
requereixen l’ús de tècniques sofisticades de computació. 
 
Les tècniques més habituals són l’optimització i la simulació. Les primeres milloren les 
condicions del sistema fins a obtenir un òptim global de tota la xarxa, en canvi les segones 
reprodueixen les situacions obtingudes de tècniques d’optimització. 
 
Les primeres teories d’optimització de la senyal pel trànsit es van dur a terme per Webster 
(Webster, 1958). Aquest va resoldre problemes de realització de plans de trànsit fent un 
repartiment de les intensitats de la xarxa, optimitzant el sistema a partir de la coordinació 
del trànsit amb sistemes no actuats. Webster va avaluar els efectes que comporten les 
variacions del temps de cicle en les demores dels vehicles en una intersecció. 
 
Posteriorment va sorgir un dels programes d’optimització més coneguts avui en dia, 
l’anomenat TRANSYT (Roberson, 1969). Aquest es basa en unes condicions de trànsit 
deterministes durant diferents franges horàries del dia per tal d’obtenir la millor situació 
en les condicions de control de la senyalització fixa en una xarxa. Roberson es va basar 
amb la formula desenvolupada per Webster adaptant-la a situacions de major saturació. 
Durant els darrers anys han anat sorgint altres programes: PASSER-II desenvolupat per 
Messer l’any 1974, MAXBAND (Little & Kelson, 1980), TRANSYT -7F per Wallace 
l’any 1998, i el SYNCHRO creat per Trafficware Inc de Berkeley.  
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La simulació permet reproduir detalladament els moviments dels vehicles en una xarxa 
d’acord amb el comportament modelat, intentant simular les decisions reals que prenen els 
conductors. Aquests models, un cop calibrats, permeten la validació d’un model de trànsit 
de la xarxa. Alguns d’aquests programes són: VISSIM, CORSIM, PARAMICS, 
AIMSUN.  
 
Existeix compatibilitat entre els programes de simulació, i els programes d’optimització 
del trànsit.  
 
A continuació es descriuen dos dels programes d’optimització més coneguts com són el 
TRANSYT-7F i el SYNCHRO. Han estat desenvolupats a Europa i a Estats Units 
respectivament. 
 

• TRANSYT-7F és un programa d’optimització del trànsit desenvolupat al Regne 
Unit pel Transport Road Research Laboratory. Les principals característiques són 
que és un model d’optimització de les xarxes i artèries, macroscòpic i determinista, 
el seu procés d’optimització inclou un algorisme genèric de màxims, i la funció 
objectiu que persegueix és reduir al màxim les demores i les aturades dels vehicles. 

 
• SYNCHRO  ha estat desenvolupat per Trafficware Inc de Berkeley, Califòrnia. És 

un model d’optimització mesoscòpic i determinista d’optimització de xarxes i 
artèries, la funció objectiu que avalua és la minimització del temps de demores, del 
número d’aturades, i del número de vehicles afectats per la cua. A més el procés 
d’optimització requereix instal·lar els plans de cada intersecció individualment, 
dividir la xarxa en subsistemes, optimitzar el cicles semafòrics i el desfasament. 
SYNCHRO utilitza el mètode de la demora del percentil per poder tenir en compte 
la variabilitat del flux de vehicles. Suposa que les arribades segueixen una 
distribució de Poisson. El model avalua el retard que es produeix al final del punt 
estudiat utilitzant cinc escenaris diferents en funció del percentil utilitzat, i 
ponderats pel flux. En molts casos aquest mètode dona resultats semblants els 
obtinguts mitjançant la fórmula de Webster (Yafeng, 2007). 

2.3. Casos d’implementació de la prioritat semafòrica 

2.3.1. Experiències internacionals 

Lió 

A la ciutat de Lió s’ha portat a terme un projecte per donar prioritat al transport públic a 
les interseccions d’un eix que disposa de carril bus. L’objectiu que es perseguia era 
augmentar com a mínim un 12% la velocitat de l’autobús, sense comportar una 
repercussió important als vehicles privats. Les diverses estratègies que es podien dur a 
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terme eren: prioritat absoluta al transport públic, prioritat en funció d’un pes donat al 
transport públic, i prioritat condicional. A Lió s’ha utilitzat el simulador SITRA-B+ per 
analitzar els efectes de donar prioritat condicional al transport públic. L’estratègia 
utilitzada es basava en identificar el tipus de vehicle, transport públic o vehicle privat, en 
cada intersecció per tal d’optimitzar el sistema en funció de la situació existent. En el 
moment d’optimitzar es té en compte les arribades de l’autobús mesurades aigües amunt 
de la intersecció, i també el pla establert prèviament. 
 
La funció a valorar es divideix en dues subfuncions; una que avalua els vehicles privats 
que es troben a la cua mitjançant detectors de llaç, i una altra que avalua el temps que 
necessita el transport públic per arribar a la intersecció, i el temps que fa falta per poder 
aïllar tots els vehicles que hi ha entremig. Les actuacions que el sistema permet dur a 
terme són limitades. El primer criteri es basa en minimitzar els temps de recorregut del 
transport públic, el segon permet que la fase de verd s’allargui depenent de la diferència 
entre els temps de verd del pla i els de la seqüència actuada, i per últim un tercer que 
minimitza les diferències entre la seqüència actuada i el pla existent. 
 
Mitjançant un simulador micro van veure que si l’objectiu que es buscava era disminuir al 
màxim el temps de viatge de l’autobús, es milloraven els temps d’aquests però al mateix 
moment s’estava penalitzant el vehicle privat. Es va comprovar que tenir un pla de fons 
amb unes bones característiques és molt important per arribar a una solució bona. En el 
cas d’obtenir un pla de fons mitjançant TRANSYT es va poder millorar tant del transport 
públic com del transport privat. Obtenint una disminució del temps de recorregut del 14% 
pel transport públic, i un 3% pel transport privat. 
 
L’experiència duta a terme a la ciutat de Lió posa de manifest l’importància de tenir un 
bon pla com a punt de partida. En aquest sentit el primer pas necessari per realitzar una 
bona coordinació, és millorar els plans semafòrics existents a les ciutats. 

Vancouver 

Al corredor de Granville Street a la ciutat de Vancouver es va dur a terme un estudi sobre 
els impactes de diversos paràmetres sobre la prioritat de pas del transport públic amb 
dades obtingudes un matí en hora punta de l’any 2000. La simulació d’aquest escenari es 
va realitzar mitjançant el microsimulador VISSIM. Entre aquests paràmetres trobem el 
flux d’autobusos, el flux que creua les interseccions en funció de la capacitat, 
l’avançament de l’autobús, la localització de les parades, la situació dels detectors a la 
xarxa, els moviments permesos, i la coordinació dels semàfors. 

 
El corredor té 6 km de longitud durant els quals hi ha 19 interseccions semaforitzades. Les 
estratègies d’aquesta prova consistien en controlar el temps en verd, per tal de poder 
allargar aquesta fase en cas d’aproximació d’un autobús, truncar la fase en vermell amb la 
finalitat de donar prioritat al vehicle de transport públic afectant directament als vianants, i 
restringint les actuacions en dos cicles consecutius. El model no considera els girs que 
provenen ni van cap el corredor, tampoc considera cap actuació dels vianants. En el 
corredor d’estudi van arribar a assolir millores d’un 5% del temps de viatge.  
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2.3.2. Experiències a Barcelona 

Barcelona és una ciutat amb un gran mobilitat. No es pot obviar la gran demanda existent 
de transport públic. En aquest sentit, durant els darrers anys s’han impulsat actuacions i 
mesures amb una política de millora del transport públic a molts nivells. En el present 
apartat es mostren dues actuacions de coordinació semafòrica per donar prioritat al 
transport públic a la ciutat de Barcelona.  

Carrer Aribau 

Al carrer Aribau, de sentit únic, es va implementar un sistema de priorització semafòrica 
de tipus passiu per afavorir el recorregut de vuit línies d’autobús. Al llarg del tram estudiat 
d’aquest corredor hi ha vuit parades d’autobús entre la Gran Via de les Corts Catalanes i la 
Via Augusta. L’objectiu era millorar la velocitat comercial a partir de prioritzar l’autobús, 
basant-se en el concepte d’ona verda. Es van coordinar els semàfors de forma que 
l’autobús només s’hagués d’aturar a les parades i no a les interseccions, tenint en comte 
els carrers que creuen. En el cas de la línia 64 es van obtenir millores del 14 %  amb un 
increment mig de la velocitat comercial d’1,2 km/h. 

Tramvia 

Des de l’any 2004 Barcelona disposa de cinc línies de tramvia (de la T1 a la T5) dividides 
en dues xarxes independents, el Trambaix i el Trambesós. 
 
Per tal de millorar l’explotació del tramvia es va realitzar un estudi d’optimització de la 
xarxa del Trambaix (Coromines, 2003). L’objectiu de l’estudi era determinar la velocitat 
comercial del tramvia del Baix Llobregat en funció de les característiques tècniques del 
vehicle, de les característiques geomètriques de les línies, de la demanda i dels semàfors.  
 
El Tramvia del Baix Llobregat actualment disposa de coordinació semafòrica per donar 
prioritat al tramvia en front el vehicle privat. Cal tenir present que el tramvia té dos sentits 
de circulació, degut a això,  és més difícil obtenir millores més significatives en la 
velocitat comercial que en els casos de transports que circulen en un únic sentit. Tot i així, 
si no es proporciona coordinació semafòrica al pas del tramvia, aquest disminueix la 
velocitat degut a les aturades, i les demores augmenten exponencialment, reduint 
fortament la velocitat comercial. Per un bon funcionament del tramvia és bàsic disposar de 
priorització semafòrica, ja que sinó la competitivitat amb els altres mitjans de transports es 
veu disminuïda significativament (Coromines, 2003). 
 
 


