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CAPÍTOL 7  CONCLUSIONS 
 
Donat el continu creixement de vehicles en circulació, el trànsit ha esdevingut un dels 
principals problemes a gestionar per moltes ciutats. Per tal de solucionar-ho les 
administracions han optat per dues vies d’actuació: condicionar les vies al volum de 
vehicles amb més carrils o noves infrastructures, i millorar la gestió del trànsit. Dins 
d’aquestes millores per gestionar la mobilitat s’enquadren els ITS –intelligent transport 
systems–, tecnologies que s’utilitzen per millorar diversos aspectes de la circulació. 
 
Els ITS van encaminats principalment a millorar  dos aspectes: la seguretat i la fluïdesa 
de la circulació. Per aconseguir-ho, els ITS es projecten per diferents aspectes de la 
circulació com poden ser la velocitat, la informació que rep l’usuari, o el guiament en el 
recorregut escollit. Això suposa un ventall d’ITS –dels quals se’n fa un recull en 
l’apartat 3-3– que milloren petits aspectes del trànsit, com per exemple: l’ISA que 
regula la velocitat de circulació dins uns marges, els pannells d’informació variable que 
mantenen el conductor informat,  la qual cosa suposa una conducció menys agressiva i 
estressada, o els sistemes anticol·lisió que intenten evitar accidents. 
 
L’objectiu d’aquest estudi és presentar la tecnologia WLAN com un ITS amb una gran 
varietat d’aplicacions, ja que gràcies a les seves característiques pot intervenir en 
diferents aspectes del trànsit. Aquesta eina pot substituir alguns ITS que s’utilitzen en 
l’actualitat o pot complementar-los potenciant-ne les capacitats –per exemple: la 
precisió o la rapidesa d’actuació–. Tenint en compte, com s’ha dit abans, que els ITS 
actuen en diversos aspectes de la circulació, i que en molts casos, els encarregats de 
regular-los són diferents entitats –com per exemple la DGT o la Policia– o centres de 
control, és interessant trobar un sistema que integri aquelles tecnologies que s’utilitzen 
en la gestió del trànsit i el control d’aquest volum de vehicles. 
 
La possible  implementació de la tecnologia WLAN comporta un seguit d’avantatges i 
desavantatges per als agents imolicats en la mobilitat per carretera, com són els usuaris, 
els operadors, les concessionàries o gestors d’infrastructures i les administracions. 
 
Individualment, els usuaris hauran de fer una inversió petita –comprar una terminal 
compatible amb la tecnologia WLAN–, però, en conjunt, considerant-los com un únic 
agent, hauran de realitzar la màxima despesa en comparació amb els altres costos, –
capítol 6–. Aquest cost estarà compensat, d’una banda per la quantitat de nous serveis 
que s’ofereixen als usuaris i les millores introduïdes en aquells als que ja poden accedir: 
el re-routing, situació d’aparcament o una millor gestió de la flota. D’una altra banda, 
també serà compensat per una reducció del temps de trajecte, del consum de carburant o 
del nombre d’accidents, –apartat 6-2.4–. L’aspecte més innovador des del punt de vista 
tecnològic és el doble sentit de la informació, ja que, fins ara, l’usuari només rebia 
informació, i amb la tecnologia WLAN en pot transmetre.  
 
Els operadors de transports públics també hauran d’invertir en terminals. 
Qualitativament es beneficiaran d’una major capacitat per adaptar-se a la demanda, ja 
que podran reduir el temps de trajecte, oferir un servei més regular –en funció de l’estat 
del trànsit i de la localització d’altres vehicles de la flota– i conèixer millor l’estat de 
demanda en les parades en temps real. La compensació econòmica es comptabilitzarà 
majoritàriament en l’augment d’usuaris que aquest millor servei comportarà. 
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Pels gestors d’infrastructures la implementació de la tecnologia WLAN requereix un 
cost d’inversió i manteniment que suposarà un augment de la qualitat de la via, oferint 
un servei més complert als usuaris. L’eliminació de les estructures físiques dels peatges 
o la informació més fiable i precisa són alguns dels beneficis qualitatius que els gestors 
d’infrastructures poden interioritzar. D’altra banda, una millor gestió del trànsit 
circulant, més seguretat, facilitats en el pagament, etc, han de ser els reclams per captar 
més usuaris, principal benefici econòmic perseguit per aquest agent. 
 
Des del punt de vista de l’administració, la inversió per la implementació de la 
tecnologia WLAN pot ser considerada petita en comparació amb els beneficis que en 
pot obtenir. En aquest cas, a diferència dels gestors d’infrastructures, aquest agent sí que 
pot interioritzar el benefici de la societat, ja que és un dels seus objectius. A més, 
tecnològicament, amb la implementació del WLAN en la circulació s’obren moltes vies 
d’investigació, i en el cas de molts països –com és el nostre–, la possibilitat d’utilitzar 
tècniques de gestió i control de vehicles encara inèdites, com són el ramp metering o 
l’ISA per millorar així la circulació tant en corredors interurbans com en les mateixes 
urbs. 
 
Com en quasi totes les mesures que afecten a una gran part de la societat o al territori 
existeixen uns costos externs que cal tenir en compte. En primer lloc, moltes de les 
potencials aplicacions retallen la llibertat de conducció dels usuaris. Aquest fet que pot 
provocar un rebuig per part de molts conductors a l’hora d’incorporar la tecnologia 
WLAN en els seus hàbits de conducció, ja que no sempre és fàcil reconèixer els 
beneficis globals per la societat més enllà de la disminució de les llibertats individuals. 
En segon lloc, en el suposat cas d’incorporar-la, les necessitats dels conductors podrien 
canviar, –les prioritats per escollir el tipus de motor, les prestacions del vehicle o la 
marca podrien ser diferents–, la qual cosa suposaria una modificació en la indústria 
automobilística. En tercer lloc, pel que fa al medi ambient, aquesta nova tecnologia 
suposa un augment de les ones que viatgen per l’atmosfera, fet en certa mesura nociu. 
Per afrontar aquests aspectes, haurien de realitzar-se inversions en estudis, campanyes 
de conscienciació social o negociacions amb les indústries. 
 
Dins de les possibles tecnologies competidores per cobrir els serveis que potencialment 
té la tecnologia WLAN, la millor situada és la 3ª generació de telefonia mòbil. Aquesta 
presenta millors prestacions en la connexió quan la terminal es mou, en la cobertura i 
canvi de xarxa, i en la seguretat de la informació, a més està  més integrada en la 
societat. D’altra banda, la tecnologia WLAN es mostra millors característiques pel que 
fa a l’ample de banda, la precisió en la localització de les terminals i per facilitar el seu 
ús, també presenta menors costos d’implementació. A més en el cas de la telefonia 
mòbil ens trobem amb el problema afegit que el mercat ja està molt estructurat. Així 
doncs els operadors s’haurien de posar d’acord per oferir un servei comú –ja que es 
tracta d’un servei que hauria de ser regulat per un sol centre de control–, cosa força 
difícil en aquests moments. 
 
El gran inconvenient de la tecnologia WLAN en quant a la seva utilització a dia d’avui 
és la seva limitació a l’hora de donar una connexió contínua a l’usuari mentre es 
desplaça a altes velocitats. Els mecanismes anomenats “handovers”, que permeten 
canviar de punt de connexió, són massa lents. Tanmateix podria ser aplicable de manera 
que la informació fos enviada per paquets, i no de forma contínua. Aquesta possibilitat 
implica que moltes de les potencials aplicacions no serien realitzables i d’altres se’n 
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ressentirien en quant a eficiència. D’altra banda, si entenem la implementació a dia 
d’avui com una primera fase d’actuació, amb serveis reduïts, ja tindríem l’estructura 
necessària per un servei més complert que arribaria amb les millores de la tecnologia.  
 
Amb la voluntat d’establir unes referències econòmiques pel que representaria l’ús de la 
tecnologia WLAN en les Rondes de Barcelona s’han elaborat una sèrie de càlculs 
resumits en l’extret de la taula 11 que es presenta a continuació. Dins la instal·lació de 
dispositius s’ha tingut en compte els estàndards i les antenes necessàries, així com un 
centre de control, els costos dels quals estan explicats en la taula 7. Pel que fa a la 
compra de terminals, s’ha suposat un preu orientatiu i multiplicat per la IMD de la via. 
En els costos de manteniment i ús s’ha tingut en compte la necessitat d’un tècnic en el 
centre de control i un grup que revisi periòdicament els dispositius de la via. En els 
beneficis només s’han tingut en compte la reducció del temps de trajecte, la del consum 
de carburant i la de les emissions de CO2 –els càlculs que s’han seguit per arribar a 
aquest valors es troben en el capítol 6–. 
 

INSTAL·LACIÓ 
DISPOSITIUS 

(Milions €)

TERMINALS 
PELS 

USUARIS (M€)

MANTENIMENT I 
ÚS 

INSTAL·LACIONS 
(M€)

BENEFICIS 
(M€) VAN (M€) TIR

TOTAL 0,41 61,00 0,46 47,60 -15,60 -0,13

COSTOS

 
Extret de Taula 11: valors al final de l’amortització 

 
La instal·lació i el manteniment dels dispositius no és elevada en comparació als 
beneficis. Tanmateix aquest beneficis estan relacionats amb el fet que els usuaris 
incorporin les terminals –com s’ha explicat anteriorment, això pot suposar un cost 
extern que no s’ha comptabilitzat en aquest cas– i s’assoleixin els percentatges de 
beneficis exposats en la taula 10, la qual cosa no es pot garantir. 
 
D’altra banda els beneficis comptabilitzats són molt variables i es poden veure 
incrementats per dos factors: des del punt de vista de l’agent impulsor no s’ha tingut en 
compte la possibilitat de fer pagar una taxa a l’usuari per l’ús de la tecnologia WLAN ni 
la possibilitat d’introduir publicitat en les pantalles de les terminals; des del punt de 
vista de l’usuari, els percentatges de benefici que s’han utilitzat són els més baixos en 
comparació amb altres estudis, per tant és possible que siguin majors. S’ha estudiat la 
sensibilitat del TIR i el VAN en relació amb els beneficis per veure els efectes que 
tindria aquesta variabilitat dels valors esperats: n’ha resultat que ambdós es veurien 
incrementats de forma considerable amb petits augments. 
 
La tecnologia WLAN encara no ha estat explotada en l’àmbit de la xarxa viària. Per tant 
a nivell d’innovació tecnològica es proposen unes vies d’investigació que no han estat 
mai encetades. El fet que a priori, presenti grans avantatges sobre algunes tecnologies 
que ja s’utilitzen i que ja s’estiguin investigant millores d’aquelles característiques que 
no s’adapten a les exigències de la mobilitat –com són la connexió contínua en altes 
velocitats de moviment o en la interoperabilitat de les xarxes–, fa pensar que és prou 
potent i capaç per ser utilitzada en aquest camp. 




