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El present treball tracta sobre una proposta d’una eina d’optimització, centrada en el cas dels 
autobusos, de la fase crítica de la planificació de tot sistema de transport públic, l’anomenat 
Network Design Problem o la planificació de les xarxes de transport, En aquest sentit, la 
rellevància que adquireix aquest problema ha motivat la implementació de dos paràmetres 
fonamentals en el disseny de les xarxes d’autobusos: la cobertura de la xarxa i l’efecte de la 
congestió. Amb tot, l’objectiu final d’aquest treball és disposar d’una eina que inclogui aquests 
aspectes, capaç de ser aplicada en casos reals.   
 
D’aquesta forma, en primer lloc es proposa la millora d’un model tradicional de disseny de 
xarxes d’autobusos de manera que tingui en compte la cobertura en el disseny de la xarxa, per 
tal que aquesta sigui més propera als ciutadans tant en origen com en destí.  
 
D’altra banda, s’analitza l’efecte de la congestió partint del mateix model abans mencionat, que 
es basa en un criteri de creació de xarxes que considera que la velocitat dels autobusos es 
manté constant durant el procés de creació, i que per tant no té en compte l’efecte de congestió 
en els arcs de la xarxa. Per dur-ho a terme es treballa sobre dues metodologies de disseny de 
xarxes d’autobús: la primera es basa en modificar l’algoritme de creació de xarxes, tenint en 
compte el flux d’autobusos alhora de constituir la xarxa, i per tant la congestió; la segona pretén 
mantenir l’algoritme de creació de xarxes, recalculant a posteriori els temps de viatge degut al 
flux d’autobusos obtinguts de la xarxa generada.  
 
Així, es presenten els resultats obtinguts per ambdues metodologies de disseny que han estat 
aplicades en una sèrie de xarxes teòriques, assimilables a diverses ciutats. Per dur-ho a terme 
s’ha treballat sobre una eina computacional de millora, que inclou totes aquestes 
consideracions abans comentades.  
 
En aquest sentit, els resultats denoten que la metodologia més consistent és la primera. 
D’aquesta forma, tant el número de línies creades com els costos (d’usuari i operador) són 
menors mentre que la velocitat comercial final dels autobusos és major per aquest cas. Per 
tant, aquesta metodologia de disseny de xarxes d’autobusos permet optimitzar i potenciar els 
recursos dels quals es disposa.  
 
Finalment, un cop s’extreuen les conclusions de l’estudi, s’adjunten diverses propostes 
d’investigació futura que donin continuïtat a aquest treball.  
 




