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CAPÍTOL 3  TECNOLOGIES ITS I ESTUDIS DEL TRÀNSIT 
 
Les administracions es troben amb la problemàtica de gestionar el volum de 
desplaçaments que es produeixen diàriament, en unes infrastructures que en molts casos 
són insuficients, en quant a capacitat, pel volum d’automòbils que volen moure’s. Les 
dues grans vies d’acció que es proposen són: d’una banda unes millores en l’oferta de 
serveis, infrastructures, alternatives raonables de transports, etc. D’altra banda s’intenta 
millorar la gestió dels recursos existents, o anomenat d’una altra manera, potenciar la 
re-enginyeria dels processos, augmentant les capacitats dels mètodes utilitzats per a 
moure’s i així augmentant també l’eficiència dels desplaçaments de les persones. 
 
En la gran majoria d’accions empreses per les administracions, o per altres agents 
encarregats de gestionar el tràfic les ITSs juguen un paper crucial. En primer lloc, cal 
recollir informació del trànsit per a poder conèixer les deficiències i els aspectes positius 
per a poder gestionar-lo. Cal definir les variables que caracteritzen el flux de vehicles i 
després mesurar-les. És en la mesura d’aquestes variables on intervenen una gran 
quantitat d’ITSs, facilitant el comptat de vehicles, la recollida de dades, la transferència 
d’aquestes dades a un centre i l’emmagatzematge d’aquestes. En segon lloc, en les 
mesures adoptades per a corregir deficiències detectades, les ITSs també aporten 
varietat i especificitat en les opcions que es tenen. Aquestes tecnologies es veuen 
involucrades tant en els avenços relacionats amb la seguretat, com amb la gestió, com 
en l’oferta de nous serveis. 
 
En l’actualitat s’utilitzen un gran nombre d’ITSs en diferents països, i se’n 
desenvolupen moltes segons el tipus de tràfic que es produeixi en zones concretes. A 
continuació es presenta un recull de les tecnologies més utilitzades, ordenades segons 
l’agent que se’n beneficia o en fa ús.   
 
Els usos d’aquestes tecnologies s’han referenciat als quatres agents que actuen en la 
mobilitat: usuari, operador, concessionària i administració. Les necessitats que tenen 
aquests són força diferents, per tant, l’ús que fan dels ITS, les inversions que realitzen 
per posar en marxa aquest tipus de serveis, els beneficis que obtenen de les tecnologies, 
etc, són en molts casos diametralment oposades. Mentre que les inversions en els 
usuaris particulars acostumen a ser mínimes i els beneficis alts respectivament, el cas de 
les administracions és més aviat l’invers.  
 
Tenint en compte aquest fet s’han dividit els ITS en dos grups, aquells directament 
pensats pels usuaris, entenent per aquests qualsevol conductor que trobem a la xarxa 
viària; i aquells pensats pels òrgans de gestió i control del trànsit. 
 
3-1  USUARI 
 
La posició dels usuaris com a agent que actua en la mobilitat i que pot decidir en les 
modificacions dels aspectes relacionats amb el desplaçament de vehicles per a la xarxa 
viària és força dèbil. És cert que les administracions són escollides per l’electorat, però 
en moltes situacions, les voluntats i necessitats d’uns i altres no són les mateixes, o no 
van dirigides en la mateixa direcció. En aquests casos les administracions es veuen en 
l’obligació d’emprendre mesures antisocials, creant així certa discòrdia. 
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D’altra banda, l’usuari –entenent per aquest qualsevol conductor que circuli a motor per 
una via–, tant del sector particular com de l’empresa privada, és el màxim aportador de 
vehicles a la xarxa viària. És per això, que tot i certes decisions antisocials, un dels 
objectius principals de l’administració és dotar de major qualitat als desplaçaments 
d’aquest agent, però a la vegada intentant reduir el nombre de vehicles circulant. 
Aquesta posició, d’altra banda el permet actuar com a màxim exigent de noves i millors 
prestacions tant pel que fa a la xarxa viària com pel que fa a les necessitats dels propis 
vehicles. 
 
3-1.1 SECTOR PARTICULAR 
 
Dins la categoria d’usuaris, s’han considerat dues subcategories, el sector particular i el 
sector empresa. En primer lloc entenem el sector particular com a aquell grup de 
vehicles que circula amb independència dels altres. La heterogeneïtat dels motius de 
viatge i la flexibilitat dels recorreguts a realitzar són dos trets força característics 
d’aquest grup, i influeixen en gran mesura a les seves necessitats envers al trànsit. 
 
Aquest grup és potser el més beneficiat en referència a les inversions que ha de realitzar. 
Mentre que en molts ITS no ha de realitzar directament cap inversió, aquests sempre 
estan encaminats a garantir una millor fluïdesa o una major seguretat en la circulació. 
La flexibilitat dels recorreguts d’aquests usuaris els permet redirigir les seves 
trajectòries sense modificar l’objectiu del viatge. Això a la vegada suposa una major 
dificultat a les administracions per regular, gestionar i controlar aquest volum de 
vehicles. 
 
3-1.1.1 NAVEGADOR DE BORD 
 
Possiblement aquest sigui el servei amb un major potencial de creixement, ja que en 
molts vehicles de gamma alta ja espot trobar aquesta tecnologia de sèrie. Mitjançant 
sistemes de posicionament del vehicle –coneguts com AVL o Advanced Vehicle 
Localitzation– els quals tenen un marge d’error reduït, s’informa al conductor de la ruta 
a seguir tenint en compte un condició prefixada com pot ser per exemple la distància 
més curta. 
 
Avui en dia, l’aplicació més estesa del Navegador de bord és la de routing o guiament. 
Amb això s’entén que l’usuari introdueix una adreça de sortida i una d’arribada, i obté 
de l’ordinador la ruta més adient per accedir d’un lloc a l’altre. Aquest recorregut es 
defineix a partir de planimetries digitals del territori que mitjançant la compra del disc 
adequat o descarregant-les directament d’internet les introduïm a la memòria de 
l’ordinador de bord. Mitjançant la tecnologia GPS es posiciona el vehicle en el mapa i 
d’aquesta manera es visualitza la situació en el recorregut a seguir. En la majoria de 
casos, el sistema es complementa amb el servei d’audició que permet que les 
indicacions necessàries per arribar a destí siguin escoltades per a que el conductor no 
hagi d’estar pendent de la pantalla del Navegador de bord. Això és el que s’anomena el 
guiat en ruta estàtic, i és el sistema més estès en l’actualitat. D’altra banda, hi ha 
versions més avançades de navegadors, que permeten al conductor estar en comunicació 
amb centres de direcció de tràfic que els permeten als usuaris estar assabentats de 
possibles canvis en l’estat de les carreteres, tant meteorològics com accidents o 
embussos. L’ordinador concentra la informació rebuda del centre de control i 
subministra les indicacions pertinents sobre les maniobres que ha de realitzar l’usuari 
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per a que arribi a destí. En aquest cas, a part de localitzar el vehicle en el mapa digital, 
també ha de ser capaç de mesurar distàncies recorregudes i direcció del vehicle, 
mitjançant la tecnologia GPS o/i odòmetres i giròscops. Aquests darrers s’anomenen 
sistemes de guiat dinàmic, i encara estan en fases molt experimentals degut a la 
dificultat de realitzar aquests càlculs. El cert és que l’evolució dels navegadors està sent 
constant. Ja no només des del punt de vista de noves aplicacions o serveis, sinó també 
de la seva precisió.  

 
Figura 8: imatge de Navegador de bord 

Font: www.mundogar.com 
 
Les tres grans mancances d’aquesta tecnologia, en la seva versió més estesa, són 
possiblement: la dificultat en l’actualització de les dades, amb això es vol dir canvis del 
traçat per obres o altres incidències –el fet que els mapes digitals s’hagin d’introduir 
extraient l’ordinador de bord o una part, per a connectar-lo a internet per descarregar 
noves versions o que el mateix ordinador no informi de noves versions, fa que molts 
cops els usuaris es trobin amb informació desfasada–; la poca precisió de les 
planimetries en certs ambients, a més de la manca de digitalització de certes parts del 
territori que creen buits en els recorreguts –ja s’han produït accidents greus provocats 
per errors comesos en la generació dels mapes digitals, en els que els fabricants s’han 
vist immers en accions legals en contra–; i la visió social que es tracta d’un producte de 
luxe i no d’un de necessari per la circulació, com ja he esmentat abans només els 
vehicles de gamma alta estan incorporant aquesta tecnologia de sèrie, i la gran majoria 
d’usuaris circulen sense aquest servei.  
 
3-1.1.2 RDS-TMC (RADIO DATA SYSTEM – TRAFFIC MESSAGE CHANNEL)  
 
Com explica Ertico (2002), RDS-TMC és el primer servei d’informació de tràfic per 
tota Europa. Per primer cop la UE està intentant crear un servei d’aquest tipus a nivell 
de tot el seu territori. Les bases per definir els requisits comuns Europeus i assegurar 
una qualitat de servei es van desenvolupar per TELTEN. En l’actualitat s’estan 
realitzant les conclusions en The European Book of Requirements a través del projecte 
ECORTIS. A més a més s’ha creat una comisió encarregada de promoure el compromís 
de tots els agents amb el “Memoranda of Understanding” (MoU) i facilitar el diàleg 
entre la indústria encarregada de desenvolupar la tecnologia necessària i els Estats 
membres. Aquest sistema permetrà als conductors europeus rebre més informació: en la 
seva pròpia llengua, sense haver d’esperar a les notícies del trànsit, i amb la possibilitat 
de filtrar la informació segons el recorregut triat. Aquest servei haurà de ser continu per 
tota Europa i haurà de garantir uns requeriments bàsics: una mínima qualitat de servei –
que els òrgans pertinents de les administracions establiran–, la transmissió haurà de ser 
efectiva en qualsevol receptor –tots els fabricants hauran de garantir la comunicació en 
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tota Europa–, no es produiran interrupcions en la transmissió quan es creuin fronteres –
l’usuari ha de creure en el funcionament del sistema encara que es produeixi un canvi 
del proveïdor del servei, la cobertura ha de ser total–.  
 
Els centres de coordinació de tràfic, així com dels meteorològics, tenen la possibilitat 
d’enviar, a través d’ones radiofòniques, notícies sobre l’estat de les carreteres a 
l’automòbil. El receptor capta aquestes ones i les transmet al conductor en forma de 
missatge, en la majoria d’aparells en forma de missatge escrit, en alguns el missatge es 
pot transformar en sonor, per no desviar l’atenció del conductor de la carretera cap a la 
pantalla de la RDS-TMC. Del fet d’establir aquesta comunicació amb l’usuari se 
n’obtenen dos clars aspectes positius: en primer lloc el que s’anomena re-routing 
(redireccionament) i en segon lloc es manté al conductor informat.  
 

 
 

 
Figura 9: Esquema del funcionament del RDS-TMC 

Font: Elaboració pròpia a partir de www.tmcforum.org 
 
Un cop l’usuari ha triat el recorregut desitjat, el trajecte comença, però fins que el 
vehicle no arriba a destí poden succeir diverses incidències en la xarxa. És en aquest 
punt que el conductor es troba sense opcions, sense alternatives al recorregut. 
Tanmateix, el fet d’anar rebent informació sobre l’estat de les carreteres i segons la seva 
conveniència pot pensar en un recorregut diferent per evitar algun problema en la via 
triada. D’altra banda, és força important que el conductor d’un vehicle estigui informat 
del que està succeint en la xarxa viària, no només per un possible redireccionament del 
trajecte, o per un avís de la perillositat de la carretera –ex. En cas de gelades–, sinó que 
també és important que el conductor sàpiga perquè està parat en un embús. Aquest és un 
aspecte difícil de quantificar des del punt de vista de beneficis, tanmateix, com ja he dit 
abans, està demostrat que el fet d’estar informat sobre el que està succeint tranquil·litza 
al conductor i millora la seva conducció evitant imprudències i accidents. 
 
L’arquitectura d’infrastructures necessària per oferir aquest servei és una mica 
complexa: en primer lloc es necessiten detectors, que captin les dades necessàries per a 
caracteritzar el tipus de tràfic i les condicions meteorològiques en les que s’està 
produint, o qualsevol altra incidència que es produeixi en les carreteres; en segon lloc, 
una xarxa que permeti transmetre les dades al centre de coordinació de tràfic on 
s’analitzaran aquestes dades i es decidirà el missatge corresponent; en tercer lloc, es 
necessita una infrastructura que possibiliti la transmissió de les notificacions als 
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vehicles que incorporen la RDS-TMC; finalment es necessita que el mateix vehicle 
incorpori el receptor adequat per a rebre les informacions. 
 
Aquesta tecnologia està encara en fase de desenvolupament i s’està treballant en tres 
línies des del punt de vista de l’usuari: en primer lloc la filtració de la informació que es 
rep. El fet de no establir un recorregut a través de la radio implica una dificultat a l’hora 
d’enviar una informació acurada i específica del seu trajecte. A més a més els sistemes 
de localització cometen encara errors i també dificulten aquesta tasca. En segon lloc, la 
velocitat en la que viatge la informació, des del moment en que succeeix quelcom 
relacionat amb les carreteres, passant per la seva detecció fins que la informació és 
tramitada i arriba a la RDS-TMC pot passar força temps. Finalment, en tercer lloc, 
l’idioma i la cobertura dels missatges rebuts. Les zones més conflictives són les de 
canvi de proveïdor del servei. D’una banda hi ha el problema a resoldre d’un possible 
solapament dels missatges o la possibilitat d’una interrupció en la comunicació i la 
conseqüent manca d’informació. D’altra banda hi ha el problema idiomàtic, la llengua 
amb la que s’emet els missatge un proveïdor pot no ser la mateixa del proveïdor 
contigu, i l’usuari necessita ser informat contínuament en un idioma que conegui. 
 
3-1.1.3 SISTEMES ANTICOL·LISIÓ 
 
El control sobre els vehicles pot ser decisiu i una de les vies més prometedores en 
l’augment de la seguretat del transport per carretera. Els sistemes telemàtics permeten 
actuar d’una manera decisiva en la prevenció d’accidents. Amb l’ajut d’aquesta 
tecnologia el vehicle es converteix en un sistema intel·ligent, capaç de detectar possibles 
perills i prendre les decisions corresponents per evitar-los.  
 
D’una banda existeixen els sistemes d’avís i protecció lateral, que es basen en sensors 
que es disposen en el lateral del vehicle i que permeten conèixer la distància relativa a 
qualsevol obstacle. És en el moment en que es supera un límit establert quan s’activa 
una alarma avisant al conductor del risc que comporta la trajectòria amb la que es 
circula. Si el conductor no la varia, és el propi cotxe el que s’encarrega de prendre les 
mesures corresponents per evitar la col·lisió, per exemple reduint la velocitat permetent 
més temps de reacció o modificant la direcció. En el cas que l’impacte es produeixi, el 
cotxe intentarà minimitzar els danys, per exemple activant els airbags laterals. De l’altra 
banda, existeixen els sistemes d’avís i protecció frontal. El seu funcionament es basa en 
els mateixos principis, els sensors, aquests cop col·locats en la part davantera del 
vehicle, mesuren la distància relativa amb l’objecte del davant, permeten mantenir una 
distància de seguretat que anirà en correspondència amb la velocitat a la que s’estigui 
circulant. En el cas que es superés el límit establert com a distància de seguretat, el 
vehicle reduiria la velocitat, arribant a aturar-se en el cas que estigués programat per 
actuar d’aquesta manera. Aquests sistemes ja es comercialitzen en els automòbils de 
gamma alta, i es calcula que poden arribar a disminuir els accident en un 70 per cent. 
 
En l’actualitat s’està investigant en sistemes més avançats que controlen el 
comportament del conductor. Una de les vies d’estudi és el control dels ulls mitjançant 
una càmera enregistradora, que en cas de detectar una coincidència entre variacions en 
la conducció i en els moviments dels ulls, l’ordinador a bord actua segons unes ordres 
establertes prèviament. Altres sistemes mesuren els batecs del cor del conductor i 
activen alarmes per avisar a l’usuari d’una variació en el seu estat. 
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3-1.2 SECTOR FLOTA DE VEHICLES 
 
Dins d’aquesta categoria s’engloben aquells vehicles que circulen en funció d’altres 
vehicles. Per tant hi ha un objectiu més general en el trajecte. Aquí hi trobem els 
operadors de transport públic i les empreses de distribució que coordinen un flota de 
camions, furgonetes o turismes. Les necessitats d’aquest grup són les tenir un control 
directe sobre cada vehicle, intentant oferir un servei amb una freqüència determinada i 
continu. 
 
3-1.2.1 CONTROL DE FLOTA –LOCALITZACIÓ EN TEMPS REAL– 
 
Un dels problemes principals de les empreses relacionades amb el moviment d’una flota 
de vehicles per la xarxa viària –empreses transportistes, distribuïdores, o de transport de 
persones– és la localització dels automòbils individualment, per a tenir un control sobre 
el vehicle, sobre el producte transportat o sobre el servei que s’està oferint. És per això 
que s’ha creat una sèrie de sistemes amb la finalitat de controlar l’efectivitat de la flota 
en satisfer els objectius marcats per l’empresa propietària de la flota, en reaccionar en 
front a imprevistos, etc. L’arquitectura bàsica, i la més comuna, per a oferir aquest 
servei es basa en un sistema de localització automàtica dels vehicles, un software 
d’operacions de transport que, cada cop més, interactua amb sistemes d’informació 
geogràfica i la tecnologia necessària per oferir una comunicació bidireccional, entre el 
conductor i el centre d’operacions.  
 
Bàsicament, el que aquests sistemes fan és una comparació entre les dades que recullen 
els detectors que controlen el funcionament, i la base de dades preestablerta del que es 
considera un funcionament òptim. Les dades a recollir poden ser molt variades: temps 
de recorreguts, localització en temps real, distància entre dos vehicles de la flota, temps 
d’aturament en estació o parada, etc. 
 
En l’actualitat s’utilitzen diferents sistemes en els que s’apliquen tecnologies 
especialitzades segons les necessitats que la flota tingui. Un dels sistemes més estesos 
pels productes és el control per punts en el recorregut. El producte transportat o el 
vehicle incorporen un microxip que és detectat en certs punts de la cadena de transport, 
per exemple: s’activa un cop el producte està finalitzat, el primer control es produeix en 
el primer magatzem, el segon control quan és introduït en el camió o tràiler, un cop 
arriba al magatzem de la distribuïdora es torna a detectar, i també quan en surt. 
Finalment en el moment de lliurement a destí  es fa el darrer control. D’aquesta manera 
es sap si el producte està en moviment o parat en un magatzem, el problema principal és 
que no hi ha un control constant, però si que quan es produeix la detecció és en temps 
real.  
 
Pel què fa als vehicles, el sistema més estès és el SAEF –Sistema d’Ajut a l’Explotació 
de Flotes–, aquest sistema s’encarrega de capturar, processar i concentrar la informació 
operacional dels autobusos. La tecnologia es composa del CAEF –El Centre d’Ajudes 
d’Explotació de Flotes està format a la vegada per equipament tecnològic tipus 
ordinadors, pantalles, etc, aplicacions software, i sistemes de comunicació de dades i 
veu–, equipament a bord del vehicle –la tecnologia necessària per enregistrar les dades 
amb les que avaluar el servei que està oferint la flota–, sistemes de comunicació, i 
sistemes de localització –normalment composats de mapes digitals i tecnologia GPS. 
Aquest sistema es basa en l’ús de satèl·lits per a establir les coordenades d’un punt en el 
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terreny. El vehicle porta incorporat un emissor que ha de ser detectat per un mínim de 
tres satèl·lits, aleshores es poden establir les coordenades de l’automòbil. A part de l’alt 
cost per posar en marxa el seu funcionament, aquest sistema comet certs errors periòdics 
que queden visibles en el capítol 5, en la comparació–.  
 

Dades de la 
Informació 

Operacional 

Exactitud de 
la  Dada Procediment de Validació de la Dada 

Identitat del 
conductor 

100% El control es realitza de forma aleatòria.  

Identificació del 
bus 

100% El control es realitza de forma aleatòria. 

Identificació del 
servei 

100% El control es realitza de forma aleatòria. 

Localització del 
bus 

+/- 15 metros
Revisió  tècnica inicial i periòdica en base a patrons 
de referència. A més, El control es realitza de 
forma aleatòria.

Sentit de ruta del 
bus 

100% El control es realitza de forma aleatòria. 

Càrrega de 
passatgers del bus 

90% El control es realitza de forma aleatòria. 

 
Taula 3: Dades Operacionals per a autobusos d’un Servei 

Font: Tapia, Luis E (1999) 
 
Una de les vies d’estudi que s’està fent en l’actualitat és la coordinació del sistema de 
control de transports públics amb el sistema de coordinació de les senyals de tràfic. 
Tenint en compte els temps establert, segons el servei que es vol oferir al ciutadà, els 
autobusos tindrien prioritat de pas, o s’aturarien més estona en les parades. 
 
El gran objectiu d’aquests sistemes és el d’aconseguir una localització dels vehicles 
precisa i en temps real, i a la vegada oferir una comunicació contínua i bidireccional 
amb el centre de coordinació. Aquestes investigacions s’estan portant en paral·lel amb 
les innovacions tecnològiques que es produeixen en el camp de la telefonia mòbil i de la 
comunicació sense cables. 
 
3-2  CONTROL/GESTIÓ DE TRÀNSIT 
 
Les administracions, o concessionàries, tenen com a un dels objectiu, en el cas de 
l’explotació de la xarxa viària, maximitzar la capacitat de les infrastructures garantint 
sempre una qualitat de servei. Aquesta qualitat de servei es defineix sota el punt de vista 
de molts conceptes: seguretat en les vies, fluïdesa en la circulació, capacitat de reacció 
en les emergències, etc. Aquests agents actuen en dos papers en front aquests 
problemes, com a controladors i com a gestors del tràfic generat per la societat. D’una 
banda necessiten controlar que els vehicles que estan circulant respectin les normes 
establertes i, per tant, que les imprudències d’un vehicle no suposin un col·lapses, 
retencions, perill, etc, pels altres automòbils. D’altra banda, els centres de control del 
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trànsit necessiten poder gestionar les possibles incidències que succeeixen diàriament, 
informant als conductors del que està passant i oferint alternatives raonables. Per 
prendre les mesures conseqüents amb cada rol s’ajuden en molts casos de les ITS, que o 
bé proporcionen una informació més fiable, segura i real de l’estat del trànsit, o bé 
faciliten les accions empreses des del centre de coordinació. 
 
3-2.1 GESTIÓ 
 
En aquest capítol es descriuen aquells ITS encaminats a dirigir el trànsit de forma 
eficient, per donar una circulació fluïda. L’objectiu d’aquests és proporcionar el màxim 
de comoditats als usuaris per a intentar disminuir el temps de circulació dels mateixos, 
evitar les congestions, dissuadir de realitzar cert trajectes als usuaris, regular la 
circulació ja existent, etc. 
 
3-2.1.1 PANNELLS D’INFORMACIÓ VARIABLE 
 
Des del punt de vista de l’administració o la concessionària hi ha una gran necessitat 
d’alertar als usuaris dels vehicles de les incidències en la xarxa viària, així com d’altres 
aspectes relacionats amb el moviment d’automòbils per les carreteres. El fet que la gran 
majoria de conductors no disposin de la tecnologia necessària per a rebre aquesta 
informació en el mateix vehicle ha obligat a aquests òrgans gestors del tràfic a pensar en 
un altre canal de comunicació, d’aquesta manera han aparegut els Pannells d’informació 
variable. Les persones que circulen per una via, han d’estar pendents de les senyals que 
es troben, i per tant, de les indicacions que reben. 
 
Des dels anys 60 aquesta tecnologia ha estat utilitzada en casos particulars, i està 
esdevenint més popular en multitud de casos en tota Europa degut al continu augment 
dels nivells d’intensitat de tràfic, les millores tecnològiques i com ja s’ha comentat 
abans és l’única forma de garantir una comunicació amb tots els conductors. 
 
Aquests cartells lluminosos d’una banda capten l’atenció del conductor, i de l’altra 
permeten escriure textos amb diferents informacions sobre l’estat de les carreteres. 
Aquesta informació pot ser molt variada: glaçades en trams de la via, fluïdesa del trànsit 
en la via, missatges conscienciadors sobre la manera de conduir –moderar la velocitat, 
fer ús del cinturó de seguretat–, ús de cadenes en cas de nevada, desviació  per tram en 
obres, etc. Des del punt de vista de les convencions europees, s’ha arribat a uns acords 
per a garantir que els missatges siguin eficaços i que es disposin per totes les vies. És 
per això que els missatges haurien de ser fàcilment entesos pels conductors d’altres 
nacionalitats i amb una terminologia similar per situacions en la carretera semblants, i 
els cartells haurien de creuar tota la via per a que fossin vistos des de tots els carrils de 
la via sense entrebancs.  
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Figura 10a i 10b: Pannells d’informació variable 
Font: www.carreteros.org 

 
Com s’exposa en el comunicat de la Comissió Europea (1997), la ràpida evolució dels 
diodes d’emissió de llum o LED’s ha suposat un gran avenç en els esmentats pannells 
d’informació variable, i ja estan acceptats per totes les administracions tot i que l’elevat 
cost que té, suposa un inconvenient en la seva col·locació. Generalment consten de dues 
parts, una alfanumèrica en la qual s’hi pot introduir qualsevol caràcter, normalment els 
escrits són de color ambre, i una segona constituïda per una matriu de LED que permet 
mostrar qualsevol senyal de circulació. En els casos en els que l’únic que es mostren 
són senyals de circulació pot haver-hi força divisions amb diferents senyals o que 
estiguin repetides per cada carril de la via. L’arquitectura necessària per oferir aquest 
servei és l’habitual: sensors disposats en l’àrea d’influència del cartell que poden ser 
càmares, sensors d’infrarojos, detectors de llaç electromagnètic, etc, –aquesta zona es 
refereix a que la informació que aparegui en el pannell ha d’estar relacionada amb el 
que es trobarà el conductor fins que hi hagi un altre punt on sigui informat del pròxim 
tram–,  una xarxa de transmissió de dades –es basa en un sistema de cablejat que en part 
queda soterrat i en part visible–, i finalment d’un centre de control que rep les dades 
dels sensors i decideix els pertinents missatges per a informar als usuaris de la via. 
Aquest mateix centre s’encarrega del manteniment de tota aquesta infrastructura en cas 
que fossin detectats errors.  
 
Aquesta tecnologia té l’avantatge que l’aprofita tot usuari que circuli per la via en que 
es troba el pannell, i no té l’exclusivitat dels navegadors o ordinadors de bord que 
només se’n beneficien aquells que el tenen instal·lat en el seu vehicle. A més a més, és 
sabut que els conductors són més pacients i circulen d’una manera més segura quan 
estan degudament informats. D’altra banda, presenta tres grans inconvenients: en primer 
lloc la lentitud amb la que la informació arriba al pannell –mentre es detecta, es 
processa i surt pel pannell, es perd força temps–. La informació que es pretén donar ha 
de ser creïble i actualitzada, i s’ha d’informar l’abans possible d’una incidència. En 
segon lloc, com ja he comentat anteriorment, el cost d’aquest pannells és força elevat, 
sobretot en vies interurbanes, ja no només pels materials que s’utilitzen sinó que, a més 
a més, el pannell ha de ser vist correctament des de tots els carrils sense entrebancs –
com seria el cas que el pannell estigués només a la dreta i un camió podria tapar la 
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visibilitat als vehicles que circulessin per la seva esquerra–, i per tant ha de travessar 
tota la via. Finalment, en tercer lloc, la nomenclatura utilitzada. S’ha d’establir unes 
estructures de missatge estàndards per a que tant els textos com els pictogrames per 
informacions semblants siguin les mateixes. D’aquesta manera es facilita la comprensió 
no només als usuaris del país en el que es troba el pannell, si no que també als que 
provenen de zones amb altres idiomes.  
 
3-2.1.2 RAMP METERING 
 
Les urbs són les grans generadores de trajectes, no només per motius laborals, ja que en 
ella s’hi concentra un gran nombre d’oficines i al voltant d’ella gran part de la indústria, 
i a més a més ofereix un gran nombre de serveis que creen un reclam per la societat. En 
el que s’anomenen les hores puntes, el tràfic d’una ciutat es veu afectat per un volum de 
cotxes que provenint de l’exterior volen entrar a la ciutat o de l’interior volen tornar a 
l’exterior, a més a més de tots els trajectes que es generen i es realitzen exclusivament 
en l’interior de la ciutat. La sobre saturació dels eixos principals d’entrada i sortida del 
nucli és el que congestiona més el trànsit en una ciutat. Les vies ràpides són els sistemes 
de descongestió més eficaços a l’hora de gestionar aquesta alta densitat de vehicles 
presents en la via, el problema és que la demanda en molts casos és tan elevada que les 
vies d’accés als eixos també es veuen afectades, dificultant la circulació per vies 
secundàries. Els centres de coordinació de tràfic de les ciutats estan treballant per 
millorar dos aspectes relacionats entre ells, des del punt de vista que un influeix en 
l’altra i viceversa, aquests són: una circulació fluïda, i una incorporació ràpida i fàcil. 
Com que des del punt de vista de la circulació tenen prioritat els vehicles que circulen 
per la via, si es controla l’accés a aquests eixos, es pot arribar a garantir una densitat de 
circulació que a la vegada afavorirà la incorporació de nous automòbils, aconseguint a 
la vegada reduir els seus temps d’espera per entrar. 
 
Aquesta tecnologia es basa en col·locar senyals de “Stop and go” en les entrades de les 
vies ràpides –com per exemple serien Les Rondes en el cas de Barcelona i la M30 en el 
de Madrid– d’aquesta manera es controla el nombre d’entrada de cotxes a la via –flux 
d’entrada– i en conseqüència el flux de vehicles que circula en la via. La manera més 
fàcil per aconseguir aquest propòsit és col·locant-hi semàfors. Aquestes senyals operen 
amb l’ajut d’uns sensors de tràfic que avaluen el flux que hi ha tant en la via d’accés 
com en l’eix i dóna preferència a una circulació o a l’altra. Segons convingui, aquestes 
senyals permetran una major o menor incorporació de vehicles. Tanmateix, les 
administracions Europees encara no han tingut l’atreviment d’adoptar aquestes mesures. 
El cost de la seva implementació i el fet que no gaudeixi de gaire popularitat en la 
societat conductora fa que es facin enrera a l’hora incorporar aquestes mesures. 
 
Una altra manera de gestionar congestions en aquest tipus de vies és actuar sobre la 
mateixa via. Es tracta d’anar adaptant la velocitat permesa a la demanda d’utilitzar la 
via, d’aquesta manera es pot augmentar la capacitat d’aquesta, i oferir aquest servei a un 
major nombre de vehicles. Quan la demanda es baixa es poden permetre velocitats més 
altes, garantint un bon flux. A mesura que augmenta el nombre de vehicles, si reduïm la 
velocitat, el flux pot anar augmentant. Això succeeix fins a cert punt, existeix una 
velocitat òptima de capacitat, com es pot veure la figura 11. 
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Figura 11: Gràfic velocitat de circulació – flux 

Font: Apunts Transports II 
 
Així doncs del que es tracta és, amb grans demandes d’ús de la via, aproximar al màxim 
la velocitat permesa a la velocitat òptima, si es vol oferir un flux de moviment de 
vehicles màxim. 
 
En un primer moment, les Ramp metering no estaven coordinades per un centre, i els 
flux d’entrada estaven regulats tenint en compte les dades històriques del tràfic que es 
tenien, i del criteri enginyeril de les persones encarregades d’establir les durades dels 
semàfors. Després, s’ha procedit a una recollida de la informació del tràfic en l’entorn 
més pròxim de la rampa en temps real. Aquesta informació  s’envia al centre 
controlador que determina el ritme d’accés. Les decisions preses es basen en 
l’optimització de set variables: mobilitat, igualtat, productivitat, sobrecost dels 
consumidors, accessibilitat, variació en el temps de viatge, i resposta de la demanda. 
 
L’arquitectura necessària per al funcionament d’aquesta tecnologia es basa en: detectors 
de vehicles col·locats tant en la via principal com en les d’accés que recullen la 
informació necessària, xarxa de cablejat que permet transmetre les dades al centre de 
coordinació de tràfic, el qual les analitzarà, i finalment, un sistema necessari per a que el 
centre pugui realitzar les accions corresponents al tipus de tràfic que s’estigui produint 
en el moment. 
 
Del llibre de Cascetta, Ennio (2001) es desprèn que els centres de control avaluen 
periòdicament l’efectivitat d’aquest servei. El que els lectors de flux fan és determinar la 
distribució del ritme d’arribada a la rampa i la distribució del ritme de sortida de la 
mateixa. Amb aquestes dues referències es pot calcular el temps d’espera promig dels 
vehicles. Després creen un control individualitzat dels temps de trajecte per la 
“freeway” de cada vehicle, memoritzant la referència de la rampa d’origen i la de destí –
aquest control acostuma a ser periòdic cada un temps determinat i per segments de 
l’autovia–. Amb aquesta informació es generen unes matrius OD –origen destí–, amb la 
informació dels temps emprats. El que es vol es que aquests valors siguin el més 
propers possibles als que s’obtindrien en un estat de rendiment màxim de l’autovia. 
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Figura 12: Senyal Stop and  Go per a Ramp Metering 
Font: www.its.umn.edu 

 
Pel que fa a la tecnologia emprada per a oferir aquest servei, els problemes principals es 
basen en la recollida de dades, d’una banda no és contínua en el temps, en el millor dels 
casos es renova cada 5 minuts, ni el recorregut, com ja s’ha dit abans el control dels 
vehicles es fa per trams. D’altra banda el sistema pot estar detectant un estancament en 
el ritme de sortida de la rampa i pot no saber-ne la causa –per exemple l’avaria d’un 
automòbil–, és per això que molts dels detectors que s’instal·len en aquests moments 
estan acompanyats per càmares enregistradores, per a tenir un contacte visual amb el 
que està succeint en la realitat. 
 
Pel que fa a l’ús d’aquest sistema, el problema principal, és que els beneficis dels que 
parlem es basen de forma directa en una reducció dels temps d’espera en valors 
absoluts, i indirectament la millora en certs camps que deriven d’alguna de les variables 
esmentades anteriorment –estalvi de benzina, disminució de la  pol·lució, etc–. Això vol 
dir que el resultat de la suma de tots els temps d’espera dels cotxes que volen entrar i 
que finalment circulen per la via es redueix. La qual cosa no vol dir que en tots els 
vehicles el temps emprat en la trajectòria sigui menor, es pot donar el cas que, 
puntualment, algun conductor vegi incrementada la durada del recorregut, o que per 
exemple el conductor tingui la sensació que aquesta reducció no s’està produint –
l’usuari pot estar escurçant el seu temps d’espera molt poc o de tal manera que no en 
sigui conscient, per tant que no hi veu cap benefici–. És per aquesta raó que l’ús 
d’aquesta tecnologia ITS és molt difícil avaluar-ne la seva eficiència, sobretot des del 
punt de vista de la societat. 
 
3-2.1.3  ROAD PRICING –SISTEMES DE PAGAMENT ELECTRÒNIC– 
 
Un dels problemes principals de la administració és la manca de recursos per a poder 
actuar en tots els camps que necessiten ser millorats en el funcionament de la societat. 
D’aquesta manera, l’Estat estableix una prioritat de possibles inversions, per exemple: 
benestar social, sanitat, infrastructures urbanes –xarxa viària, hospitals, zones verdes–, 
atenció a la gent gran, etc. Per a cada camp hi destina una certa quantitat, que  en molts 
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dels casos és insuficient, i és en aquest punt que ha de buscar altres vies de finançament, 
la més habitual és la de buscar un inversor privat. 
 
El cost de les obres civils és molt elevat, i des de l’Estat existeix la voluntat d’oferir una 
millor xarxa viària, i la manca de recursos econòmics dificulta la construcció, o 
manteniment, de gran part de les vies. La mesura més habitual per solucionar aquesta 
situació, adoptada per les administracions, és la de fer participar inversors privats per la 
via de la concessió. L’administració busca un inversor privat que inverteixi part del preu 
de les obres per a construir una infrastructura –poden ser tant autopistes, com ponts, 
com túnels– i per a que aquesta empresa privada recuperi la inversió feta, se li 
concedeix la gestió de la construcció feta, i el cobrament d’una tarifa directa als usuaris.  
 
Per la seva banda, la concessionària, l’opció més habitual que pren és la de incorporar 
un peatge i fer pagar al vehicle que circula per la seva via. Aquests peatges, en 
l’actualitat, són de tipus físic, és a dir que es construeix una estructura –peatge tipus 
“Toll plaza”– en la que el vehicle s’ha d’aturar i pagar. Aquestes guixetes generen cues 
segons el flux d’arribada, i l’estona que l’automòbil està aturat realitzant el pagament de 
l’ús de la autopista. En un principi el pagament es feia en metàl·lic, el vehicle s’aturava i 
la persona que hi havia en la guixeta cobrava l’import a pagar. Per reduir aquest temps, 
en el que el vehicle està aturat, es va crear la possibilitat de pagar amb la targeta de 
crèdit, d’aquesta manera s’agilitava una de les accions que s’havien de fer per a realitzar 
el pagament. Posteriorment es va intentar reduir globalment l’acció de pagar, mitjançant 
la col·locació de les VIA-T, en la que l’automòbil ja no s’ha d’aturar, sinó que reduint  
la seva velocitat i amb una targeta col·locada en un lloc visible, un detector cobra 
l’import directament, sense que es produeixi cap contacte, el que s’anomenen 
“contactless smart cards”. La targeta no ha de passar per cap màquina lectora de bandes 
magnètiques que realitzi el cobrament. En comptes de les habituals bandes magnètiques 
que tenen les targetes de crèdit, aquestes són de plàstic i incorporen uns microxips que 
contenen la informació necessària per a realitzar el pagament.. Això permet reduir de 
forma substancial el temps emprat per pagar, ja que el vehicle no arriba ha estar parat 
del tot i els temps de desacceleració i posterior acceleració són menors, i com s’ha 
comentat abans, no s’ha d’introduir la targeta en cap màquina, sinó que col·locada en 
una alçada, en perfil determinat, i circulant sota una velocitat límit, és detectada per un 
làser i es procedeix al cobrament, d’aquesta manera es poden absorbir fluxos d’arribada 
majors sense generar cues. Les targetes es poden comprar amb antelació i en la majoria 
de casos són recarregables, en cas de pèrdua o robament s’incorporen les dades en una 
llista negra que impedeix efectuar pagament a través d’ella. Aquest sistema s’aplica en 
un gran nombre de països, però és que a més a més, es pot utilitzar en altres camps, en 
altres serveis de pagament, com per exemple: transport públic, estacionament, pagament 
d’entrades a museus i parcs, etc. Aquest sistema però, introdueix un risc que no existia 
prèviament ja que els vehicles circulen pel peatge a velocitats força diferenciades, 
equivocacions de vies –per exemple un vehicle que no disposa de la targeta per pagar 
sense parar es col·loca en un carril de pagament d’aquest tipus–, carrils estrets pels que 
es circula a una certa velocitat, etc, són fets que provoquen problemes de seguretat en la 
via. 
 
Com es diu en l’article de Kummetz, Pablo (2005), el ministeri de Transport 
d’Alemanya va aprovar, a inicis d’any, el pagament d’un peatge per quilòmetre circulat 
pels vehicles més de 12 tones de pes total. L’objectiu d’aquest peatge és “una 
distribució justa dels costos ocasionats a l’Estat pels camions pesats com a usuaris de 
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les autopistes. El sistema ha estat desenvolupat pel consorci Toll-Collect. El camió ha 
d’incorporar un aparell de registre a bord anomenat OBU. El conductor abans de 
començar el trajecte introdueix les dades al dispositiu: trajecte –inici i destí–, nombre 
d’eixos i la seva classificació en quant a emissió de gasos. Ja en carretera el camió és 
controlat a través d’un sistema GPS. A més a més, hi ha controls en les autopistes que 
detecten a través de l’ús d’infrarojos si porten l’OBU i si està adequadament programat. 
Quan el camió abandona l’autopista el sistema ho detecta i passa la factura al centre 
computacions, que calcula el peatge i cobra l’import a l’empresa corresponent. Aquest 
serà pagat manualment, a través de l’OBU, o en forma de reserva via internet. Com a 
mitjana el seu import serà de 0.15 €/Km, no subjecte a IVA. Els sectors en contra del 
sistema critiquen la dificultat de regular vehicles estrangers i les imprecisions dels 
sistemes GPS.  
 
Amb  l’objectiu de descongestionar les carreteres, el ministre de Transports del Govern 
britànic ha obert un gran debat per a introduir un peatge a la carta via satèl·lit que 
afectaria a tots els automòbils del país a partir de 2015. 
 
En un primer moment, les vies de pagament van sorgir en contraposició d’altres vies ja 
existents que oferien prestacions de menor qualitat. Els usuaris, doncs, pagaven per una 
major qualitat en la circulació, seguretat, etc. En l’actualitat les administracions s’han 
trobat amb un nou problema que és gestionar un volum de vehicles que augmenta any 
rera any, i que en moltes zones satura les seves capacitats. El cost de les saturacions 
provocades per aquest excés d’usuaris en la xarxa viària és molt elevat i molt complex a 
l’hora de calcular-lo, ja que hi ha moltes variables a tenir en compte: consum de 
benzina, maltractament del medi ambient, conseqüències de les pèrdues de temps dels 
usuaris, etc. Davant d’aquest problema, l’administració es troba amb la necessitat de 
disminuir els vehicles que circulen, creant nous peatges com taxa per utilitzar la xarxa 
viària i dissuasoris del seu ús. Cal diferenciar aquests peatges causats per externalitats 
dels causats per millors prestacions, sobretot perquè en els primers no s’ofereixen vies 
gratuïtes alternatives, i en les segones en la mesura que sigui possible si.  
 
La solució que s’està utilitzant en les grans ciutats occidentals és fer pagar als usuaris 
una taxa per circular en certes zones –ex. En els barris més cèntrics, el que s’anomena 
Cordon line–. Amb això no només es generen uns beneficis econòmics que poden ser 
invertits en les infrastructures existent –com poden ser unes millores en el paviment, en 
les voreres–, sinó que a més a més es redueix la densitat de vehicles que circulen en 
aquesta zona. D’una banda es pot limitar el nombre de permisos que es concedeixen per 
circular-hi i de l’altra banda, segons la necessitat de l’usuari en realitzar el trajecte 
aquest està disposat a pagar aquesta taxa. És aquest darrer aspecte que crea més 
problemes socials, des de ja fa uns anys, l’ús dels vehicles no és vist com un luxe, això 
ha provocat que les infrastructures que havien estat creades per densitats petites ara es 
veuen envaïdes per multitud de vehicles, això succeeix sobretot en les zones més 
antigues de les ciutats. Canviar la visió actual cap al pensament que s’ha de pagar per 
circular, quan ja es paguen altres taxes com la benzina, assegurances, etc, és un dels 
objectius de les administracions. La forma més habitual de pagar aquesta taxa és la 
d’obtenir un distintiu, previ pagament a l’administració, que permet circular per la zona. 
També es pot incorporar el sistema de pagament mitjançant targetes de proximitat. 
 
La dificultat en gestionar aquest sistema –el de distintius– radica en el control de tots els 
accessos a la zona. En primer lloc s’ha de limitar la dimensió de l’àrea de pagament, que 
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depenen de la seva mida pot haver moltes vies per les que accedir-hi, i és necessari 
establir una metodologia per garantir que tots els vehicles que accedeixen a un 
determinat barri, zona, hagin obtingut el distintiu adient. A més a més, l’administració 
ha de decidir la millor forma de fer pagar la taxa fet que va lligat amb el control dels 
accessos, i determinar la durada d’aquests permisos de circulació, ja que segons aquesta 
la demanda serà diferent. 
 
3-2.2 CONTROL 
 
Dins les funcions dels òrgans reguladors del trànsit està la de controlar que les normes 
de circulació s’acompleixin. Amb la voluntat de garantir aquest fet, s’han creat una sèrie 
de dispositius encaminats a controlar als usuaris, per exemple la velocitat a la que 
circulen. Tanmateix, en aquest cas, la política pot ser la de castigar al conductor, 
mitjançant l’ús de radars de velocitat amb la posterior penalització en cas d’infringir la 
llei, o la de no permetre que el vehicle circuli a una velocitat superior a la permesa, 
mitjançant la implementació de l’ISA. 
 
3-2.2.1 RADARS DE VELOCITAT 
 
Una de les causes principals de l’accidentalitat en la xarxa viària és l’excés de velocitat 
amb la que circulen una gran part dels vehicles. Els òrgans de control de tràfic han 
establert una sèrie de límits, que tenint en compte les característiques del traçat, 
consideren que són les velocitats màximes per a garantir una elevada seguretat a tots els 
automòbils que circulen. Les estadístiques de la Direcció General de Tràfic demostren 
que un 20% dels accidents amb mortalitat estan causats per un excés de velocitat, 
percentatge molt superior a altres possibles causes, i que les sortides de la carretera, 
normalment ocasionades per un excés de velocitat, és el tipus d’accident que més 
clarament augmenta d’un any per l’altre. 
 
Per a garantir que es respectin aquests límits, s’han col·locat controls en certes vies, 
gràcies als radars de velocitat. D’aquesta manera, “la Agrupación de tráfico de la 
Guardia Civil” i altres organismes autonòmics (Servei Català del Trànsit) –entitats 
encarregades de realitzar aquest control– són capaços de saber la velocitat a la que està 
circulant un vehicle. Fins fa pocs anys, els únics radars o cinemòmetres que 
s’utilitzaven, podien ser fixos o transportables –el control o avaluació de la velocitat, 
sempre s’efectuava de forma que el radar estava parat, però podia ser una unitat mòbil 
que es situava en diferents punts de la xarxa viària–. Es tracta de dispositius generadors 
de radiacions electromagnètiques d’alta freqüència, similars a les que s’utilitzen en els 
sistemes de radiocomunicació per veu o imatge –es diferencien per la freqüència, el 
nombre de variacions per segon que experimenta la magnitud de la radiació–. Les ones 
emeses es reflecteixen en els objectes com ho fa la llum, sent detectades i mesurades 
pels dispositius adients. L’ona reflectida per un objecte immòbil coincideix amb 
l’emesa, en canvi, la que reflecteix un objecte en moviment difereix de l’emesa pel 
dispositiu. Aquesta diferència és proporcional al moviment que es produeix entre els 
dos objectes –en aquest cas, vehicle i radar–. Aquest és el principi en el que es basen els 
radars per a calcular la velocitat dels automòbils. 
 
En l’actualitat, com s’explica en el comunicat del Ministerio del Interior i la DGT 
(1999), les investigacions han portat a la creació de dispositius que permeten calcular la 
velocitat dels objectes en el seu camp de visió, estant ells també en moviment. Aquests 
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cinemòmetres utilitzen altes freqüències i potències nominals molt baixes –entre 0,25 i 
0,5 mW–, i el que mesuren és la velocitat relativa entre els dos objectes, d’aquesta 
manera si el vehicle controlat i el radar circulen en el mateix sentit avalua la diferència 
de velocitat entre ells, i si ho fan en el contrari mesura la suma d’ambdues.  
 
Els radars han d’actuar de forma selectiva, amb el camp de visió focalitzat en el vehicle 
del que es vol mesurar la velocitat. Estremint el feix  d’ones electromagnètiques fins a 
ser pràcticament lineal, permet dirigir-lo amb precisió a un punt i fer les corresponents 
mesures. Si el feix és molt ample, calcularà les velocitats de tots els vehicles que es 
moguin per davant del seu camp de visió, dificultant la identificació dels vehicles 
infractors. És millor apuntar i identificar els automòbils de forma segura mitjançant 
fotografies, vídeos, o dispositius similars tipus un escàner. 
 

 
 

Figura 13: Radar de velocitat a les rondes 
Font: Mañé Espinosa, La Vanguardia 13-5-05 

 
Es tracte d’un dispositiu intel·ligent que admet l’ajustament d’una sèrie d’accions com: 
fixament de la velocitat límit establerta, determinació del sentit del moviment de 
l’infractor, introducció d’identificadors en la carretera, agents, condicions ambientals. 
L’equipament necessari del sistema es composa de: antena –circular o rectangular, que 
capta les radiacions reflectides i permeten mesurar la velocitat de circulació–, 
microprocessador –mecanisme de control de tot l’equip. Permet als agents donar les 
instruccions necessàries de funcionament al sistema, i introduir variables a observar: 
data, tipus de vehicle, límit de velocitat permès, etc. A més a més, envia l’impuls a 
l’identificador per a que efectuï la fotografia després de detectar la irregularitat. 
Finalment, també envia la informació encriptada via fibra òptica al centre de dades–, 
equip fotogràfic, unitat d’alimentació, i dotació –dos agents de l’Agrupació de tràfic de 
la Guàrdia Civil–.  
 
Els radars tenen un radi d’actuació limitat. Com ja s’ha expressat anteriorment, un 
control més general amb un feix d’ones més ampli dificultaria la identificació dels 
vehicles infractors. D’altra banda, donat el seu alt cost, el control sobre la velocitat de 
circulació només es fa en certs trams, aquells que ja per la seva perillositat de traçat, o 
per la facilitat en circular a altes velocitats en ells, són triats com a punts negres. 
D’aquesta manera queden sense control de velocitat la gran majoria de quilòmetres de la 
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xarxa viària. Una altra deficiència que presenten és que la localització dels radars ha de 
garantir un radi mínim d’acció, per tant el punt on sigui col·locat no pot tenir obstacles –
com poden ser els provocats pel propi terreny degut al traçat viari– que enterboleixin les 
ones que emeten els radars a fi de poder calibrar la velocitat de l’automòbil circulant. 
Finalment, els cinemòmetres depenen de les condicions medi ambientals, la humitat, la 
pluja, la boira, etc, modifiquen les ones electromagnètiques, provocant errors en les 
mesures de velocitats. 
 
3-2.2.2 ISA (INTELLIGENT SPEED ADAPTATION) 
 
Aquest ITS és força desconegut en el nostre país, en el qual s’hi ha realitzat algunes 
proves pilot però no s’ha implementat en cap via ni zona urbana del territori. A Europa 
s’han fet una gran quantitat de proves, sobretot a Suècia on en quatre ciutats importants 
s’ha incorporat la tecnologia a uns milers de vehicles: UMEA, LÜND, BORLÄNGE, i 
LIDKÖPING–en la ciutat d’UMEA, que és la més gran, el nombre ha arribat a 4000 
vehicles amb els dispositius instal·lat–. 
 
La gran majoria d’estudis sobre mortalitat i accidentalitat en carretera demostren que 
l’excés de velocitat no només suposa una major probabilitat d’accident sinó que també 
de mortalitat en els mateixos. Aquest fet queda encara més reflectit en zones urbanes on 
hi ha un major nombre d’usuaris vulnerables en circulació: vianants, ciclistes, 
ciclomotors, etc. 
 
Risc de mortalitat % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Velocitat d’impacte 
 

Figura 14: Gràfic mortalitat – velocitat d’impacte 
Font: Vägverket Swedish National Administration (2003) 

 
Aquest sistema ha de comptar amb una tecnologia que es basa en la incorporació de 
“transponders”, emissors, a les senyals de velocitat. Aquests emeten ones radiofòniques 
amb la informació del límit de velocitat màxim a la que es pot circular en aquell tram de 
via. D’una altra banda, el vehicle té incorporat un receptor d’ones radiofòniques que 
permet interpretar les informacions que la “carretera” està transmeten. Finalment, és 
necessari un dispositiu electrònic que posi en contacte el receptor amb el vehicle, per a 
saber la velocitat a la que s’està circulant. El receptor, un cop ha rebut la informació i ha 
comparat la velocitat permesa amb la que està circulant el vehicle, i en el cas que 
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s’estigui produint una violació de les conductes de circulació, ha de comunicar-ho al 
conductor, en aquest aspecte s’ha treballat en tres vies, el sistema: informa únicament de 
la violació en el moment i l’usuari decideix fer-ne cas o no, o bé adverteix 
continuadament a l’usuari de la seva conducció temerària mitjançant un senyal lluminós 
o un soroll –ex. Es pot encendre un llum en el cotxe o pot sonar un bip fins que el 
sistema no detecta que la conducció s’està produint adequadament–, o bé moderant 
directament la velocitat de l’automòbil amb el que s’anomena l’accelerador actiu. 
Aquesta darrera opció s’aconsegueix mitjançant una connexió del receptor amb el 
motor, i a la vegada amb l’accelerador, d’aquesta manera, d’una banda impedeix al 
conductor accelerar més i de l’altra adequa  la velocitat de circulació a la fixada pels 
emissors. 
 

 
 
Figura 15: Espectre de les variacions de la velocitat dels vehicles en circulació –segons 

comunicació receptor usuari–. 
Font: Vägverket Swedish National Administration (2003) 

 
Les conclusions de les proves són força satisfactòries, s’ha detectat una disminució dels 
accidents de l’ordre del 10-15%, una influència positiva sobre els vehicles que no 
incorporen la tecnologia, ja que la velocitat mitjana de circulació de tots els automòbils 
s’ha vist reduïda en el doble de l’estimat, un augment en la interacció amb els usuaris 
més vulnerables de la xarxa viària, i els efectes globals indiquen que si tots els vehicles 
incorporessin aquesta tecnologia els accidents es podrien veure disminuïts en un 30%. A 
més a més, els estudis també demostren que en les zones urbanes –possiblement les més 
adients per incorporar l’ISA ja que és on s’hi troba un major nombre d’usuaris i de 
característiques molt diferents entre ells, a més de zones d’alt risc com les residencials o 
les de proximitat a escoles o ja s’està aplicant una velocitat de circulació menor que a la 
resta de la ciutat– la conducció s’està produint d’una forma més tranquil·la, es 
produeixen menys aturades, i en conseqüència les acceleracions són en certa manera 
més ràpides, arribant a la conclusió que les durades dels trajectes no es veuen 
incrementats. 
 
Aquesta tecnologia presenta tres grans problemes: en primer lloc, el cost elevat de la 
seva instal·lació, tant pel què fa als emissors com per els receptors, els usuaris de la 
tecnologia ISA que havien participat en les proves havien de pagar entre 90 i 115€ 
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segons el tipus de comunicació que es produirà entre el receptor i el conductor . En 
segon lloc, i relacionat amb el primer aspecte, l’abast dels “transponders”, emissors, 
com que no té molta distància, la cobertura no és total i només els punts més conflictius, 
com poden ser interseccions o corbes pronunciades, queden regulats. Finalment en 
tercer lloc, la poca acceptació social que té, sobretot des dels sectors de l’automòbil com 
les empreses constructores o les autoescoles, i per aquells usuaris que normalment 
sobrepassen els límits permesos i veuen en aquesta tecnologia una limitació de les seves 
llibertats. Per evitar problemes socials, les administracions pensen en una integració 
paulatina del sistema, incorporar-lo en el transport públic, en els conductors novells, o 
en els conductors temeraris són les primeres opcions. Ja que ha quedat palès que un 
80% de les persones que l’han provat son favorables a la seva incorporació total. 
 

 
Figura 16: Esquema funcionament ISA 

Font: www.isa.vv.se 
 
3-2.3 COMPTATGE DE VEHICLES –ESTUDI DEL COMPORTAMENT DEL 
TRÀFIC– 
 
Les administracions en la seva funció com a gestores i controladores del tràfic, 
necessiten d’un bon coneixement de les tendències de mobilitat de la societat per a 
realitzar una planificació del territori. Amb la finalitat d’oferir una qualitat de servei i 
optimitzar l’espai del que es disposa es realitzen dues fases d’estudi. D’una banda, la 
prèvia a la implementació de les decisions en quant a, en el cas del tràfic en carretera, 
direccions de les vies, senyals de tràfic, coordinació semafòrica, etc, que es basa en 
estudis a partir de dades històriques i hipòtesis sobre la possible mobilitat que es 
produirà en la zona d’estudi. D’altra banda, ens trobem els estudis sobre els 
desplaçaments un cop la circulació ja es produeix, que han de confirmar les hipòtesis 
fetes o, detectar errors o canvis en el comportament de la societat en quant a mobilitat.  
 
En l’actualitat es posen en pràctica diferents mètodes i tecnologies per a estimar els 
fluxos de vehicles que s’estan produint, segons la zona o la variable d’estudi i 
l’especificitat a la que es vol arribar. Segons el camp d’estudi ens interessarà conèixer 
com evolucionen unes variables o unes altres. Els estudis més generals investiguen els 
desplaçaments entre dues zones del territori, analitzant eixos comunicadors, horaris, 
tipus de vehicles, causes per a realitzar els trajectes. En canvi els més concrets com l’ús 
d’una via, o passatgers que utilitzen una línia d’algun medi de transport, analitzen els 
fluxos de vehicles, les intensitats, les capacitats, etc. 
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Tant els estudis més generals com els més concrets tracten d’analitzar els trajectes que 
realitza la societat. A part de factors externs com hem esmentat anteriorment que ens 
ajuden a comprendre la mobilitat, i a extrapolar les dades d’un petit grup d’individus a 
una comunitat, aquests estudis analitzen bàsicament les dues principals variables d’un 
trajecte: temps i cost. El temps pot ser el destinat a qualsevol part del trajecte: origen-
destí, ús d’una via en concret, trobar aparcament, sortir d’un nucli, etc. Aquesta variable 
és la més senzilla de mesurar per treballar, ja que és completament objectiva. El cost és 
una variable més difícil de definir i per tant de mesurar. Els costos no es valoren de la 
mateixa manera per tots els usuaris, en les mateixes condicions, els conductors 
tendeixen a tenir comportaments diferents i a calibrar la qualitat del servei segons 
aquells aspectes que més els afecten. És en aquestes valoracions on és necessari tenir en 
compte variables externes per a entendre què i com valora el servei ofert i extrapolar les 
conclusions de la mostra a tota la societat. 
 
El mètode més utilitzat per a realitzar estudis de mobilitat entre àrees: residencials, 
industrials, comercials, etc, és el de l’enquesta. Aquest es basa en estimar tendències 
rellevants de la població mitjançant l’estudi d’un relatiu petit grup representatiu de la 
massa social que es vol analitzar. Les entrevistes es poden realitzar en les tres fases en 
les que es divideixen els trajectes: “household” origen –es vol conèixer els 
desplaçaments més habituals que es realitzen des d’una àrea en concret–, “on bord” o 
“while trip” –en el que s’estudien orígens i destins, les causes d’ús de la via, del medi de 
transport, etc, dels usuaris d’un corredor–, “destination surveys” –s’estudia la mobilitat 
dels conductors que arriben a un nucli com pot ser una escola, una universitat o unes 
oficines–.   
 
Un cop establertes les variables a analitzar i per tant l’àrea d’estudi, la dificultat del 
mètode radica en la realització de l’enquesta. S’han de tenir en compte quatre aspectes: 
la definició de la unitat de la mostra, el mètode de tria dels individus, definició de 
l’estimador i la dimensió de mostra. Com que el mètode es basa en una extrapolació 
dels hàbits d’una part de la població que es vol estudiar, s’han de controlar aquests 
aspectes per a realitzar les correccions necessàries a les conclusions extretes sobra la 
mostra per a que siguin, dins un marge d’error acceptable, reals per a tots els individus a 
estudiar. Els tres primers aspectes abans esmentats depenen molt de l’estudi que es 
vulgui realitzar, i no hi ha una metodologia estàndard sinó que els criteris s’adapten a 
les circumstancies, i a les conclusions que es volen extreure. Pel que fa a la dimensió de 
la mostra si que existeix un criteri més homogeneïtzat segons el volum de la població a 
analitzar.  
 
En els estudis sobre mobilitat en espais més concrets, com la determinació dels fluxos 
en vies o en creuaments en els que s’analitzen les capacitats dels corredors, el nombre 
d’usuaris en circulació, coordinació semafòrica, etc, el mètode més utilitzat és el del 
comptatge de vehicles mitjançant l’ús de diferents tipus d’aparells per a obtenir la 
informació necessària. Mesurant el que anomenarem les variables fonamentals, podrem 
extrapolar la informació a altres variables. Un mètode a segui és el que proposa Casetta, 
Ennio (2001) on les variables fonamentals són:  
T  temps d’observació del tràfic 
L1  longitud del segment de carretera corresponent al link, estudi 
s  punt del segment [0 , L1] en el que es troba el vehicle o es realitza el comptat 
i  índex del vehicle observat 
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v  velocitat del vehicle observat 
 
Els valors obtinguts s’emmagatzemen en ordinadors per a fer posteriors anàlisis. Segons 
fixem el temps o un punt en el segment d’estudi obtindrem les variables significatives. 
Si fixem el punt s: 
hi(s)  separació temporal entre vehicles i – i+1 
m(s|t,t+∆t)  nombre de vehicles travessant el punt 
Ti(s)  separació temporal mitjana entre els vehicles  
Vt(s) velocitat mitjana dels vehicles que passen pel punt durant l’espai de temps ∆t 
 
Si fixem l’instant t: 
sp  separació espacial entre els vehicles que es troben en el segment [0, L1] en el temps t 
x(t|s,s+∆s) nombre de vehicles en l’espai [0, L1] en el temps t 
SP  separació espacial mitjana entre els vehicles dins el segment d’estudi en el temps t 
Vs velocitat mitjana dels vehicles que es troben en l’espai d’estudi en l’instant t 
 
D’aquí se’n pot extreure l’equació general de conservació del flux:  
 
 ∆x(t,t+∆|s,s+∆s) + ∆m(s,s+∆s |t,t+∆t)  = ∆z(s,s+∆s |t,t+∆t) (3.1) 
 
on ∆x és la variació del nombre de vehicles entre els punts s i s+∆s durant ∆t, ∆m és la 
variació del nombre de vehicles durant l’interval de temps [t ,t+∆t] en l’espai ∆s, i ∆z és 
la diferència de entre els vehicles entrants i els sortints durant l’interval de temps t,t+∆t 
i entre els punts s,s+∆s. 
 
Finalment, també es pot calcular el flux i la densitat: 
 f(s|t,t+∆t) = m(s|t,t+∆t) / ∆t (3.2) 
és el flux de vehicles creuant el punt s en l’interval de temps [t,t+∆t] mesurat en 
vehicles per unitat de temps.   
 k(t|s,s+∆s) = m(t|s,s+∆s) / ∆s (3.3) 
és la densitat (o ocupació) entre els punts s i s+∆s en l’instant t, mesurat en vehicles per 
unitat de longitud. 

 
Figura 17: Esquema comptatge de vehicles en un t fix 

Font: Elaboració pròpia 

ii+1

L1
s

T temps d’observació 
sp 

Vs=(vi +vi+1)/2 SP=sp x(t|s,s+∆s)=2 
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Com s’ha esmentat anteriorment, les variables es mesuren a través de sensors. Aquests 
es troben incorporats en estacions de comptatge. Mitjançant comptadors automàtics ens 
proporcionen els paràmetres principals a introduir en els algoritmes d’optimització. 
Aquests comptadors normalment són espires electromagnètiques situades sota el 
paviment, que ens retornen els valors del nombre de vehicles que ingressen per unitat de 
temps i la velocitat respectiva. En l’actualitat, moltes estan sent substituïdes per 
electròniques d’última generació, que a més del volum determinen altres paràmetres 
com direccionalitat, classificació per eixos, longitud, etc. La informació és 
emmagatzemada per intervals de temps o per vehicles. Aquesta s’envia a un centre 
d’anàlisis, que mitjançant rutines d’optimització estableixen per exemple condicions 
ideals de partició i longitud del cicle, o mínima congestió en la xarxa. 
 

 
 

Figura 18: Tubs magnètics en un carril 
Font: www.trb.org 

 
Una possible classificació de les estacions de comptat es pot establir a partir de la 
freqüència amb la que es realitzen els censos. Les estacions permanents actuen 
contínuament, i registren en forma horària la quantitat de vehicles que circulen per 
aquell punt. Aquestes tenen dos objectius: determinar patrons de flux del trànsit –
variacions estacionals, diàries, horàries, etc– i l’elaboració de la sèrie històrica per així 
determinar la tendència en l’ús de la carretera a llarg termini. Les estacions de cobertura 
realitzen censos durant 5 dies seguits d’un a quatre cops a l’any. Son comptadors mòbils 
i s’utilitzen en vies secundàries, la dificultat radica en la tria del lloc on fer el cens i 
l’època de l’any per a que la mostra sigui representativa. Finalment trobem les estacions 
de classificació. Són complementaries a les permanents, i el cens es realitza 
semestralment durant els dies hàbils –dimarts, dimecres, dijous–, en períodes esglaonats 
de 8 hores o 24h seguides. Es fa una classificació dels vehicles segons les siluetes i es fa 
una discriminació segons el nombre d’eixos. 
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Figura 19: Cens de classificació realitzats amb comptadores electrònics portàtils, 
utilitzant tubs pneumàtics com sensors 

Font: www.trb.org 
 
A part de comptar vehicles per la optimització de la xarxa, els transports públics també 
necessiten estudis de comptat per a analitzar les tendències dels usuaris i poder millorar 
la qualitat del servei oferint el màxim rendiment de la flota. El fet que aquesta activitat 
es realitzi en ambients força diferents, les vibracions, moviments, les diferents 
d’intensitat de llum, dificulta molt el comptat de passatgers a causa de la sensibilitat de 
la tecnologia que s’utilitza. El sistema requereix un seguiment dels vehicles durant el 
trajecte –normalment es fa a través de GPS i tecnologia i programes per a la 
transferència i anàlisis de les dades automàticament–, ja que aquest no només retorna el 
nombre de passatgers sinó que també on i quan van pujar a bord o van baixar. La 
tecnologia es composa de sensors direccionals situats en la part superior de les portes 
d’accés, d’un ordinador a bord que emmagatzema i analitza les dades que rep dels 
sensors i de l’antena de posicionament global (GPS). Finalment, la informació passa al 
centre de control via modem, infrarojos, modems d’ampli espectre. 
 
El problema principal d’aquesta sistemes de comptat és la precisió. Amb la tecnologia 
actual no es pot estudiar tots els individus, per tant, s’ha de prendre mostres 
representatives. La tria, i la posterior extrapolació disminueixen qualitativament les 
conclusions, i les possibles solucions a prendre.     
 
3-3  AVALUACIÓ DE LES ITS 
 
Amb la finalitat d’establir un criteri per valorar aquests ITS, s’han creat unes categories 
comunes. Tenint en compte les particularitats de cada tecnologia s’ha intentat avaluar 
les mateixes en cada categoria, exposant els aspectes més rellevants. 
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Nom del ITS Descripció Ambient d’aplica-ció (llocs on 
s’ha aplicat)

Tecnologia Associada Potencialitats/beneficis Deficiències/Problemes 

VMS-PMV 
(Pannells 
d’informació 
variable)

.- Centres de recull de dades, 
tant de tràfic com 
atmosfèriques, i connexió 
entre ells

.- Re-Routing: redirigir el 
tràfic cap a unes vies o unes 
altres segons l’estat de les 
mateixes

.- Idioma del text: missatges de 
fàcil comprensió i millor 
senyals que text

.- Control per cameres de 
l’estat de les vies

.- Informar a l’usuari de 
l’estat de la via

.- Informació actua-litzada i 
creïble

.- Advertència de la 
velocitat permesa o a la que 
s’està circulant

.- En segons quines vies el cost 
d’un pannell que sigui visible 
en totes les vies pot ser elevat

.- Conscienciació de l’usuari 
sobre con-ductes de 
circulació

.- Carrils de doble sentit
.- Radio/Receptor ca-paç de 
captar la infor-mació i 
transmetre-la al conductor

.- Re-routing .- Temps entre que succeeix 
quelcom i l’usuari n’és 
informat

.- Operador que con-trola el 
tràfic i tot allò que afecta a 
l’usuari

.- Mantenir al conductor 
informat (Ex: saber perquè 
està parat)

.- Canvi d’un país a un altre: 
Idioma/freqüència

.- Maquinaria neces-sària per 
controlar el aspectes 
esmentats anteriorment

Aparells capaços de 
calcular la velocitat en la 
que circulen els vehicles. 
Poden ser unitats fixes o 
mòbils

Són utilitzats pels òrgans 
encarregats del control del 
tràfic, tant per imposar multes 
com a sistema d’adver-tència de 
la infracció que s’està cometent 
conjuntament amb pannells 
d’infor-mació variable (ex: 
carreteres franceses)

.- Espai suficient per a que el 
radar pugui funcionar

.- Control de la velocitat, i 
per tant una conscienciació 
dels usuaris sobre el 
compliment dels límits

.- L’ús és puntual en la xarxa

.- connexió entre radar i el 
pannell

.- En connexió amb altres 
sistemes, limitar la velocitat 
de l’usuari

.- Necessita localització 
especial per funcionar

.- Sistemes informatius sobre 
la velocitat a circular

 .- Control parcial del tràfic .- La poca precisió d’alguns 
sistemes de localització

.- Sistemes de localització 
precisos (el cotxe ha de saber 
en tot moment en quin carrer 
es troba)

.- Estendre l’ús a carreteres .- Les diferències que es 
crearien entre vehicles limitats 
i els no (o obligar a tots els 
automòbils a incorporar els 
sistemes)

.-Dispositiu d’alerta (Si es 
sobrepassa la velocitat: 
s’encén llum, bip, el cotxe 
redueix...)

.- Problemes amb la indústria 
de l’automòbil

.- Suport actiu

RDS-TMC (Radio 
Data System- 
Traffic Message 
Channel)

A traves d’un receptor dins 
el vehicle, l’usuari rep 
informació sobre l’estat de 
les carreteres.

Qualsevol vehicle (ús públic i 
privat)

Qualsevol via per on hi circulin 
vehicles. Es va començar a 
utilitzar en carreteres principals 
(autopistes i autovies). 
Actualment s’està implementant 
en les ciutats.

Cartells electrònics situats 
en la via, on tots els usuaris 
els poden veure, en els 
quals la informació escrita 
pot anar variant depenent 
de l’estat de les vies 
(carreteres o carrers): 
condicions atmosfèriques, 
accident en algun punt, 
densitat del tràfic...

Radars de 
velocitat

ISA (Intelligent 
speed adaptation)

Sistema que permet 
controlar la velocitat dels 
vehicles. El limitador de 
velocitat pot formar part de 
la via (la pròpia via envia 
ones que indiquen la 
velocitat a la que s’ha de 
circular) o el dispositiu pot 
estar en el cotxe que 
segons la seva localització 
sap la velocitat a la que ha 
de circular . No es una 
tecnologia nova, si no l’ús 
que se’n fa

Fins ara ha estat utilitzat en 
ciutats i excepte en el centre 
d’algunes ciutats de Suècia 
(Umea, Borlange, Lidköping, 
Lund), ha esta experimental. 
Les proves han estat fetes tant 
per transport públic com privat.

.- Els pictogrames que 
s’utilitzen no son els mateixos 
en tots els països.

 
.- La relació cost-efectivitat 
és molt bona. S’obté un

.- Equitat del sistema: ja que 
alguns usuaris tenen retards en 
el trajecte majors que d’altres

major ús de la capacitat .- Percepció dels conductors 
sobre la reducció del temps

.- Estalvi de temps dels 
usuaris

Existeixen moltes formes de 
pagament.

.- Genera diners que es 
poden reinvertir en les 
pròpies vies en forma de 
millores

.- S’ha d’oferir una alternativa 
a l’usuari (una altra via de no 
pagament)

La implementació pot ser: .- Gestió de la congestió: 
redueix pics de tràfic

.- Tria del sistema de 
pagament

.- puntual: pagar per creuar un 
pont, un túnel...

.- Redueix el nombre de 
cotxes: menys pol·lució i 
més ús del transport públic

.- Com invertir el que es 
recapte

.- local: pagar per una secció 
d’una carretera

.- Heterogeneïtat dels motius 
de circulació dels usuaris

.- “corridor”: pagar per les vies 
d’un eix

.- zona: pagar per les vies d’una 
àrea (ex: centre urbà)

.- regional

Ramp metering Es tracta del conjunt de 
senyals de tràfic que 
s’utilitzen en rampes 
d’accés a vies gratuïtes, 
amb la finalitat de controlar 
el flux en el qual els 
vehicles entren a la via

Actualment s’està utilitzant en 
gran  quantitat de vies (sobretot 
urbanes) dels Estats Units i 
d’Europa.

La senyal reguladora es 
complementa amb un 
sensor/camera i un centre de 
control. Ambdos òrgans 
s’utilitzen per controlar els 
vehicles que esperen i 
generar una freqüència 
d’entrada idònia per tot els 
vehicles circulants

Road Pricing Diferents sistemes que pels 
quals un conductor paga 
per utilitzar una certa via

Segons la forma de pagament 
es necessitarà una tecnologia 
o una altra. Les formes de 
pagament poden ser: Peatge-
guixeta, Via-T, Sistema òptic 
o electrònic, Passi (pagar a 
l’any una tassa per l’ús d’una 
zona), GPS...

.- Convèncer a la societat de la 
idoneïtat de fer pagar (a mes 
de les taxes que ja paga per 
gasolina...)

.- Millores en la seguretat
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Nom del ITS Descripció Ambient d’aplica-ció (llocs on 
s’ha aplicat)

Tecnologia Associada Potencialitats/beneficis Deficiències/Problemes 

 
.- Gran precisió en la 
localització (molt mes  que 
GPS)

.- La necessitat d’adaptar 
tecnològicament els vehicles 
actuals per fer ús de la 
informació

.- Pot ser un sistema de 
pagament (road pricing)

.- Cost de la implementació

.- Re-routing  

.- informar a l’usuari sobre 
l’estat de les vies del seu 
trajecte

Galileo Sistema de satèl·lits que 
permet tenir una visió 
(control des de molts tipus 
de vista) precisa sobre el 
territori

Es tracta d’un sistema global 
que es posarà en òrbita al 2008.

Els vehicles necessitaren 
ordinadors que els permetin 
interpretar les informacions 
que emetran els satèl·lits i ser 
localitzats en la xarxa viària

 
 

Taula 4: Avaluació de les ITS 
Font: elaboració pròpia 




