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7. ANÀLISI DE RESULTATS 

Els resultats analitzats en aquest capítol són fruit de la metodologia desenvolupada 
anteriorment i implementada en un full de càlcul que permet l’optimització del sistema 
mitjançant la utilització de mètodes evolutius. Amb aquestes eines és possible millorar la 
velocitat comercial del transport públic en superfície a partir de variar els desfasaments 
dels cicles semafòrics. Com ja s’ha comentat, ha estat implementada a sis corredors de la 
ciutat de Barcelona. Els resultats obtinguts en aquests implementació són els analitzats en 
aquest capítol. 
 
Cal recordar que un cop introduïdes totes les dades referents a la ciutat de Barcelona, i 
després del calibratge del model s’ha procedit a realitzar l’optimització del sistema. Com 
ja s’ha comentat en capítols anteriors, l’optimització té com a objectiu disminuir el temps 
dels usuaris a la xarxa. 
 
Les mètriques d’avaluació descrites anteriorment permetran la comparació entre els dos 
escenaris proposats. Aquests són la situació actual i la millorada dels corredors de 
Barcelona entre les vuit i les nou del matí d’un dia laborable.  
 
Primerament s’analitzaran els resultats des d’una perspectiva global de la malla estudiada, 
i es concretarà, fins a arribar a analitzar els punts més singulars. 
 
Per tal de poder arribar a obtenir les dades que es presenten en aquest apartat s’ha realitzat 
un tractament de dades per tal d’adaptar els resultats que proporciona el model. En aquest 
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sentit ha estat necessari realitzar una ponderació de les dades per tal d’obtenir els resultats 
de les variables més significatives per trams de corredors, per corredors, i finalment per 
tota la malla. La ponderació s’ha de fer acuradament tenint en compte en tot moment 
quines són les característiques de les variables que es volen avaluar i realitzar-la primer 
per autobús, després per línia, per tram de corredor, per corredor i finalment per tota la 
xarxa.  

7.1. Anàlisi de tota la xarxa  

Per tal de comparar els dos escenaris, primerament s’analitzaran els resultats del conjunt 
dels corredors, estudiant els resultats de tota la xarxa de Barcelona proposada. Les 
mètriques d’avaluació descrites anteriorment serviran per poder comparar els dos 
escenaris. 

7.1.1. Variables relatives al model 

Les variables relatives al model són les que fan referència al temps dels usuaris al sistema, 
és a dir, el temps total recorregut pels usuaris de l’autobús de totes les línies que circulen 
pels corredors. Sobre aquest paràmetre actuen les variables de decisió del problema 
plantejat ja que la funció objectiu a minimitzar es basa en aquest temps de recorregut. 
 
A la Taula 7.1 es mostren els resultats obtinguts de les variables relatives al model pels 
dos escenaris (actual i millorat), i a més es mostra el percentatge de disminució del temps 
respecte la l’estat actual. Es pot observar que la millora assolida del temps ponderat dels 
usuaris del sistema és del 8,51 %. Això posa de manifest que actuant únicament sobre els 
desfasaments dels cicles semafòrics es poden obtenir disminucions considerables de temps 
pels usuaris del transport públic de superfície. 
 
 

Variables relatives al model 

Escenari Actual Millorat 
% de millora respecte 

l’estat actual 
Temps dels usuaris al sistema 2883224 s  (800,90 h) 2637913 s  (732,75 h) 8,51 %  

Taula 7.1. Temps dels usuaris al sistema de l’anàlisi de tota la xarxa. 

 
Cal remarcar que la millora assolida del 8,51 % és funció de les característiques de la 
xarxa en la qual s’ha implementat al model. Degut a la complexitat del problema plantejat, 
tal i com s’ha analitzat anteriorment, les característiques tipològiques de la xarxa poden 
comportar l’assoliment de millores més o menys significatives. En aquest cas es considera 
que el valor obtingut d’aquest paràmetre, i dels que s’analitzaran posteriorment, són prou 
significatius per afirmar que la metodologia desenvolupada en aquesta tesina dóna 
resultats satisfactoris de disminució del temps dels usuaris al transport públic. 
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7.1.2. Variables relatives a les prestacions cinemàtiques 

A continuació es mostren les taules amb les variables que fan referència a les prestacions 
cinemàtiques. Aquestes són: el temps mig de residència dels autobusos i usuaris al 
sistema, les velocitats comercials dels autobusos i el percentatge de millora d’aquesta 
velocitat respecte l’estat actual. 
 
Les següents taules mostren els resultats globals d’aquests paràmetres. A la taula 7.2. es 
pot observar com disminueix el temps mig de residència al sistema dels autobusos i 
usuaris del transport públic. El temps mig dels usuaris passa a ser de 20,12 minuts a 18,18 
minuts en l’estat millorat. Aquest paràmetre és fàcilment percebut pels viatgers del 
transport ja que els comporta una disminució directe del temps per a realitzar el 
recorregut, concretament una reducció mitja de dos minuts. El temps mig dels usuaris al 
sistema s’ha calculat a partir de les ocupacions de cadascun dels arcs de la xarxa, 
ponderant aquesta ocupació per km recorregut per cada usuari. D’aquesta forma aquells 
arc amb més ocupació tenen major pes.  
 
 

Variables relatives a les prestacions cinemàtiques 
Escenari Actual Millorat 

Temps mig dels autobusos al sistema 20,38 min 18,40 min 

Temps mig dels usuaris al sistema 20,12 min 18,18 min 

Taula 7.2. Temps mig dels autobusos i usuaris al sistema de l’anàlisi de tota la xarxa. 

 
A Taula 7.3 es mostren els promitjos de les velocitats comercials dels autobusos de tot el 
sistema. 
 
 

Variables relatives a les prestacions cinemàtiques 

Escenari Actual Millorat 
% de millora respecte 

l’estat actual 
Velocitat comercial mitja dels autobusos 9,29 km/h 10,27 km/h 10,53% 

Taula 7.3. Velocitat comercial mitja dels autobusos de l’anàlisi de tota la xarxa. 

 
La velocitat comercial mitja dels autobusos en els sis corredors augmenta, tal i com es pot 
observar a la Taula 7.3 passa de 9,29 km/h a 10,27 km/h millorant en un 10,53%. 

7.1.3. Altres paràmetres operatius 

Els altres paràmetres operatius que s’analitzaran seran el nombre i el promig d’aturades 
dels autobusos a les interseccions semaforitzades, a més del temps promig d’aquestes 
aturades. El número d’aturades d’un autobús als semàfors al llarg del seu recorregut és una 
variable que permet avaluar la millora percebuda directament pels usuaris, ja que a més de 
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percebre la disminució del temps de viatge, el fet que un autobús s’aturi en una intersecció 
es percebut negativament pels usuaris. 
 
 

Paràmetres operatius 
Nº d’aturades a les interseccions 

semaforitzades  Nº 
interseccions 

Nº d’autobusos 
que passen per 

les interseccions Actual Millorat 
A tota la 

xarxa 141 3716 1305 1061 

Taula 7.4. Nombre d’aturades a les interseccions semaforitzades de l’anàlisi de tota la xarxa. 

 
Tal i com es pot observar a la Taula 7.5 el nombre d’autobusos que s’aturen a les 
interseccions semaforitzades disminueix. En optimitzar el sistema mitjançant la 
priorització semafòrica dels autobusos variant els desfasaments dels cicles, s’ha obtingut 
l’efecte desitjat, és a dir, moure la fase en verd del cicle coincidint amb el màxim nombre 
de vehicles de transport públic, per tal de disminuir el temps d’aturada a les interseccions 
dels usuaris que viatgen amb l’autobús, i conseqüentment disminuir també el nombre 
d’aturades. 
 
 

Paràmetres operatius 
Escenari Actual Millorat 

% d’autobusos que s’han d’aturar 
a les interseccions semaforitzades 35,12 % 28,55 % 

Taula 7.5. Percentatge d’autobusos que s’han d’aturar les interseccions 
semaforitzades de l’anàlisi de tota la xarxa. 

 
 

Paràmetres operatius 

Escenari Actual Millorat 
% de millora respecte 

l’estat actual 
Temps promig d’aturada dels autobusos 

als semàfors 9,44 s 5,12 s 45,78 % 

Taula 7.6. Temps promig d’aturada dels autobusos als semàfors de l’anàlisi de tota la xarxa. 

 
En les taules anteriors es pot observar com després de variar els desfasaments dels 
semàfors, el nombre d’aturades dels autobusos disminueix, però el més rellevant és la 
disminució en un 45,78% del temps mig d’aturada dels autobusos als semàfors. Cal 
recordar que aquesta variable està calculada com el promig d’espera considerant tots els 
autobusos que passen per la intersecció tant els que s’aturen com els que no.  
 
A la Taula 7.7 es pot observar quantes interseccions de la xarxa que milloren, ja sigui 
disminuint el nombre d’aturades, com disminuint el temps mig d’espera dels autobusos al 
semàfor. A la resta de les interseccions o bé ha augmentat, o no ha variat el nombre 
d’aturades i el temps promig d’espera després de l’optimització. 
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Paràmetres operatius 

Nº 
interseccions 

Nº interseccions que 
disminueixen les aturades  

Nº interseccions que disminueix 
el temps mig d’aturada  

141 73 90 

Taula 7.7. Millora de les interseccions. 

7.2. Anàlisi per corredors 

A continuació s’analitzen els resultats per corredors. D’aquesta manera serà possible 
identificar quins són els carrers que es veuen més beneficiats per l’actuació proposada, i si 
n’hi ha algun que es veu perjudicat.  

7.2.1. Variables relatives al model 

A la Taula 7.8 es pot veure com el temps dels usuaris al sistema dels carrers València i 
Aribau són els que presenten una millora superior. En canvi al carrer Mallorca, la 
disminució del temps dels usuaris al sistema és molt petit (2,40 %). A les figures que es 
mostren en aquest capítol es comparen les situacions de l’estat actual i millorat de dos dels 
trams característics dels carrers Aribau i València. 
 
 

Variables relatives al model 

Escenari Actual Millorat 
% de millora respecte 

l’estat actual 
PARÍS 106442 s 97170 s 8,71 % 

VALÈNCIA 727407 s 622930 s 14,36 % 

MALLORCA 1278196 s 1247550 s 2,40 % 

VILLARROEL 194237 s 174383 s 10,22 % 

MUNTANER 203688 s 177480 s 12,87 % 

Temps total dels 
usuaris al sistema 

ARIBAU 373255 s 318400 s 14,70 % 

Taula 7.8. Temps total dels autobusos i usuaris al sistema de l’anàlisi per corredors. 

7.2.2. Variables relatives a les prestacions cinemàtiques 

La següents taules mostren les variables relatives a les prestacions cinemàtiques que fan 
referència a cadascun dels carrers. A la Taula 7.9 es pot observar com el carrer en que les 
millores eren inferiors, el carrer Mallorca, és el que els autobusos i els usuaris es troben 
més temps, però cal recordar que també és el més llarg. Tot i així, el carrer Mallorca és el 
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que presenta unes prestacions inferiors a la resta, ja que tant en els aspectes relatius al 
model com en les prestacions cinemàtiques és el que es troba en pitjor situació. 
 
 

Variables relatives a les prestacions cinemàtiques 
Escenari Actual Millorat 

PARÍS 9,33 min 8,54 min 

VALÈNCIA 22,49 min 19,29 min 

MALLORCA 41,68 min 40,23 min 

VILLARROEL 10,79 min 9,70 min 

MUNTANER 12,54 min 10, 90 min 

Temps mig dels 
autobusos al sistema 

ARIBAU 25,45 min 21,75 min 

PARÍS 9,36 min 8,55 min 

VALÈNCIA 22,60 min 19,35 min 

MALLORCA 39,78 min 38,71 min 

VILLARROEL 10,87 min 9,76 min 

MUNTANER 12,55 min 10,94 min 

Temps mig dels 
usuaris al sistema 

ARIBAU 25,52 min 21,77 min 

Taula 7.9. Temps mig dels autobusos i usuaris al sistema de l’anàlisi per corredors. 

 
 
A la Taula 7.10 es pot observar que el carrer Mallorca després de l’optimització global de 
tota la malla continua essent el carrer amb una velocitat comercial menor. Per la seva 
banda, el carrer València que és el que actualment té una velocitat comercial superior a la 
resta, després de la millora, continua essent la que obté una major velocitat assolint un 
valor de 12,78 km/h. 
 
El corredor que presenta una millora més substancial és el carrer Aribau, augmentant en 
un 16,91 % la velocitat comercial mitja dels autobusos al corredor, seguidament del carrer 
València amb un percentatge d’augment similar. 
 
 

Variables relatives a les prestacions cinemàtiques 

Escenari Actual Millorat 
% de millora respecte 

l’estat actual 
PARÍS 9,88 km/h 10,79 km/h 9,21 % 

VALÈNCIA 10,96 km/h 12,78 km/h 16,61 % 

MALLORCA 8,12 km/h 8,42 km/h 3,69 % 

VILLARROEL 8,60 km/h 9,57 km/h 11,28 % 

MUNTANER 10,59 km/h 12,19 km/h 15,11 % 

Velocitat comercial 
mitja dels autobusos 

ARIBAU 8,87 km/h 10,37 km/h 16,91 % 

Taula 7.10. Velocitat comercial mitja dels autobusos de l’anàlisi de tota la xarxa. 



Priorització semafòrica com a estratègia de millora de la velocitat comercial dels autobusos 
 

Judit Mayoral (2008) 
  

73

7.2.3. Altres paràmetres operatius 

Un dels paràmetres operatius avaluat és el número d’aturades dels autobusos als semàfors. 
Aquest permetrà avaluar les millores que es produeixen directament a les interseccions 
semaforitzades, ja que en millorar el sistema, a més de la disminució del temps, també és 
important saber com distribueixen els temps d’aturada a les interseccions. No és el mateix  
el fet que tots els autobusos que passen per una intersecció s’aturin poc temps, que el fet 
que el percentatge d’autobusos aturats sigui petit, però que el temps aturat sigui més 
elevat. 
 
 

Paràmetres operatius 
Nº d’aturades a les 

interseccions 
semaforitzades  Nº 

interseccions
Nº d’autobusos 
que passen per 

les interseccions 
Actual Millorat 

PARÍS 11 130 44 40 

VALÈNCIA 39 1300 430 377 

MALLORCA 39 1186 420 322 

VILLARROEL 14 335 155 114 

MUNTANER 21 321 103 106 

Número 
d’aturades a les 

interseccions 
semaforitzades  

ARIBAU 17 444 153 102 

Taula 7.11. Número d’aturades a les interseccions semaforitzades de l’anàlisi de corredors. 

 
 

Paràmetres operatius 
Escenari Actual Millorat 

PARÍS 33,85 % 30,77 % 

VALÈNCIA 33,08 % 29,00 % 

MALLORCA 35,41 % 27,15 % 

VILLARROEL 46,27 % 34,03 % 

MUNTANER 32,09 % 33,02 % 

% d’autobusos 
que s’han 

d’aturar a les 
interseccions 

semaforitzades 

ARIBAU 34,46 % 22,97 % 

Taula 7.12. Percentatge d’autobusos que s’han d’aturar a les 
interseccions semaforitzades de l’anàlisi per corredors. 

 
En tots els corredors excepte el carrer Muntaner disminueixen el nombre d’aturades dels 
autobusos a les interseccions semaforitzades.  
 
La Taula 7.13. mostra els temps promitjos d’aturada dels autobusos a les interseccions 
semaforitzades. Per aquest càlcul s’han tingut en compte tots els autobusos que passen per 
cada semàfor, i no únicament els que s’han d’aturar. Tal i com es pot observar, el temps 
mig d’espera disminueix en tots els carrers.  
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Paràmetres operatius 

Escenari Actual Millorat 
% de millora respecte 

l’estat actual 
PARÍS 9,39 s 5,11 s 45,62 % 

VALÈNCIA 9,80 s 4,80 s  51,01 % 

MALLORCA 7,11 s 5,17 s  27,33 % 

VILLARROEL 12,91 s 7,96 s  38,29 % 

MUNTANER 10,34 s  5,30 s  48,79 % 

Temps promig 
d’aturada dels 

autobusos als semàfors 

ARIBAU 11,39 s 3,66 s  67,83 % 

Taula 7.13. Temps promig d’aturada dels autobusos als semàfors de l’anàlisi per corredors. 

 
A la Taula 7.11 es pot veure com en el carrer Muntaner, el número d’aturades dels 
autobusos a les interseccions augmenta, passant de 103 a 106. Però tot i així, tal i com es 
pot observar a la Taula 7.13, el temps mig d’espera dels autobusos es redueix pràcticament 
a la meitat, passant de 10,34 s a 5,30 s. 
 
El corredor més beneficiat és el carrer Aribau, arribant a assolir una millora de la velocitat 
comercial dels autobusos del 16,91 %. En canvi, cap dels corredors s’ha vist perjudicat 
augmentant el temps total dels usuaris i autobusos al sistema. 

7.3. Anàlisi de punts singulars 

En aquest apartat s’estudiaran els punts singulars de la xarxa, ja sigui perquè ha augmentat 
molt la velocitat comercial o bé perquè ha disminuït. A més, també s’analitzen les 
interseccions que en l’estat millorat poden comportar més conflicte. 
 
En comptes d’analitzar els semàfors que han empitjorat més, en percentatge respecte la 
situació actual, s’ha cregut convenient analitzar aquelles interseccions que després de 
l’optimització presenten unes característiques més desfavorables per l’autobús. Ja sigui 
perquè el nombre d’autobusos que s’han d’aturar és molt gran respecte els autobusos que 
passen per la intersecció, o perquè el temps mig d’espera és elevat. Les taules que es 
presenten a continuació mostren les cinc interseccions més conflictives en la situació 
millorada. 
 

Paràmetres operatius 
Intersecció Carrers Temps promig d’aturada a l’intersecció 

I0781 Villarroel / Gran Via 28,3 s 

I0480 València / Compte Borrell 22,0 s 

I0080 París / Av. Josep Tarradellas 21,0 s 

I6080 Mallorca / Av. Meridiana 20,6 s 

I2601 Muntaner / Laforja 20,6 s 

Taula 7.14. Interseccions amb major temps promig d’aturada en la situació millorada. 
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El temps promig d’espera de la Taula 7.14 ha estat calculat fent la mitjana amb tots els 
autobusos que passen per la intersecció, tant els que s’aturen com els que no. 
 

Paràmetres operatius 
Intersecció Carrers Percentatge d’autobusos que paren 

I1180 París / Balmes 100 % 

I0781 Villarroel / Gran Via 100 % 

I0951 Muntaner / París 100 % 

I1001 Muntaner / València 95 % 

I0990 Mallorca / Muntaner 90 % 

Taula 7.15. Interseccions amb major percentatge  d’aturades en la situació millorada. 

 
Com es pot observar en les taules anteriors, les interseccions més conflictives són aquelles 
que es troben a l’inici o final d’un corredor, o bé les interseccions que pertanyen a dos dels 
corredors d’estudi. En tots els casos exceptuant la intersecció I2601 del carrer Muntaner 
amb Laforja es compleix alguna d’aquestes característiques. 
 
El fet que les interseccions més desafavorides siguin en alguns casos les primeres del 
corredor és degut a que per tal de millorar el sistema globalment a vegades és necessari 
penalitzar l’autobús a l’inici del corredor per tal de que les altres interseccions millorin, i 
sigui possible l’optimització global. Per altra banda, a les interseccions que pertanyen a 
dos corredors d’estudi s’hi analitzen les dues direccions, i per tant a vegades també és 
necessari penalitzar més alguna d’elles per la millora global. 
 
Si s’observen les diferències entre les velocitats comercials dels autobusos pels trams dels 
corredors, es pot veure que varien molt d’uns als altres. En aquest cas, hi ha corredors que 
es troben perjudicats per l’optimització global de la xarxa. A la Taula 7.16 es mostren els 
valors d’aquestes velocitats comercials, i els percentatges de millora respecte l’estat 
actual. 
 
 

Variables relatives a les prestacions cinemàtiques 

Escenari Tram  Actual Millorat 
% de millora respecte 

l’estat actual 
1 10,60 km/h 11,29 km/h 6,51 % 
2 10,33 km/h 9,22 km/h - 10,73 % PARÍS 
3 8,15 km/h 12,30 km/h 50,89 % 
1 9,60 km/h 9,05 km/h -1,01 % 
2 13,62 km/h 15,37 km/h 12,84 % 
3 12,80 km/h 12,93 km/h 1,02 % 
4 10,99 km/h 12,43 km/h 13,11 % 
5 11,32 km/h 12,33 km/h 8,93 % 
6 9,16 km/h 13,01 km/h 42,00 % 
7 11,96 km/h 11,76 km/h -1,66 % 
8 10,57 km/h 13,73 km/h 29,90 % 
9 10,05 km/h 10,65 km/h 5,96 % 

10 9,81 km/h 15,84 km/h 61,39 % 

Velocitat 
comercial mitja 
dels autobusos 

VALÈNCIA 

11 12,46 km/h 12,47 km/h 0,07 % 



Priorització semafòrica com a estratègia de millora de la velocitat comercial dels autobusos 
 

Judit Mayoral (2008) 
  

76

1 10,15 km/h 10,67 km/h 5,18 % 
2 5,09 km/h 4,79 km/h -5,82 % 
3 11,64 km/h 13,71 km/h 17,75 % 
4 5,02 km/h 5,19 km/h 3,28 % 
5 9,90 km/h 10,01 km/h 1,11 % 
6 9,39 km/h 9,91 km/h 5,54 % 
7 11,00 km/h 14,15 km/h 28,62 % 
8 11,29 km/h 11,46 km/h 1,58 % 

MALLORCA 

9 9,08 km/h 10,68 km/h 17,68 % 
1 8,13 km/h 10,23 km/h 25,83 % 
2 8,93 km/h 9,01 km/h 0,86 % 
3 12,00 km/h 12,58 km/h 4,81 % 
4 10,07 km/h 10,35 km/h 2,79 % 
5 8,50 km/h 7,62 km/h -10,25 % 

VILLARROEL 

6 7,32 km/h 9,29 km/h 26,91 % 
1 10,15 km/h 10,09 km/h -0,58 % MUNTANER 
2 10,80 km/h 13,45 km/h 24,55 % 
1 8,09 km/h 9,79 km/h 20,96 % 
2 10,17 km/h 10,67 km/h 4,85 % 
3 8,79 km/h 12,46 km/h 41,83 % 
4 9,38 km/h 9,83 km/h 4,77 % 
5 10,03 km/h 11,09 km/h 10,58 % 

ARIBAU 

6 7,84 km/h 9,98 km/h 27,36 % 

Taula 7.16. Velocitat comercial mitja dels autobusos de tots els trams d’estudi. 

 
La taula anterior mostra com per arribar a assolir una millora del 8,51% de reducció del 
temps dels usuaris al sistema és necessari penalitzar alguns punt del sistema. Es veu 
clarament com en alguns trams s’arriba a disminuir la velocitat comercial. En dos trams la 
velocitat comercial s’arriba a disminuir aproximadament un 10% respecte la velocitat 
comercial actual. Però com ja s’ha vist anteriorment aquestes disminucions són per 
millorar globalment el sistema, arribant a obtenir un augment de la velocitat comercial 
globalment en tots els sis corredors d’estudi del 10,53%.  
 
El tram de la xarxa que arriba a millorar més la velocitat comercial és el 10 del carrer 
València. Aquest està format per una única intersecció semaforitzada que arriba a millorar 
un 61,39%, i es troba compresa entre els carrers València i Independència. Seguidament 
trobem les tres interseccions del tram 3 del carrer París entre els carrers, Aribau, Enric 
Granados, i Balmes amb una millora global de les tres del 50,89%. Un altre tram amb una 
millora força rellevant (42%) és el 6 del carrer València. En aquest tram també trobem tres 
interseccions, aquestes són la confluència del carrer València amb Bruc, Girona i Bailèn.   
 
Anteriorment s’ha vist que els dos carrers que arribaven a augmentar més la velocitat 
comercial dels autobusos eren València i Aribau. Observant la Taula 7.16 es pot veure que 
en cap dels trams del carrer Aribau la velocitat empitjora, en canvi a la resta de corredors 
sempre hi ha algun tram desafavorit. A més, els trams del carrer Aribau que empitjoren ho 
fan relativament poc i el que té més disminució també té inicialment una velocitat molt 
petita.Per altra banda, el carrer València té una millora global del 16,61%, com s’ha vist 
en apartats anteriors, i això és degut a que té trams que milloren en un  40% i fins i tot el 
60%.  
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El tram 3 del carrer París comentat anteriorment com un dels més afavorits, a més, té una 
peculiaritat. Una de les tres interseccions és amb el carrer Aribau, també un dels estudiats. 
Per aquest fet és interessant avaluar quines són les millores en els dos carrers.  
 
 

Intersecció entre dos corredors d’estudi (París – Aribau) 
Carrer París Aribau 

Escenari Actual Millorat Actual Millorat 

Número d’aturades a les interseccions semaforitzades 6 de 10 0 de 10 3 de 17 2 de 17 
% d’autobusos que s’han d’aturar a les interseccions 

semaforitzades 60 % 0 % 17,65 % 11,78 % 

Temps promig d’aturada dels autobusos als semàfors 24,56 s 0 s 6,97 s 5,66 s 

Taula 7.17. Intersecció entre els carrers París i Aribau 

 
A la Taula 7.17 es pot observar com a la intersecció entre els carrers París i Aribau després 
de l’optimització global de tota la xarxa, han disminuït el nombre d’autobusos que s’han 
d’aturar. Al carrer París s’arriba a no tenir cap autobús aturat al semàfor durant l’interval 
d’estudi.  
 
A les gràfiques que es mostren a continuació es pot apreciar la diferència de les aturades 
que han de realitzar els autobusos en arribar a les interseccions en la situació actual i en 
l’estat millorat. Es comparen les situacions dels trams 10 del carrer València amb una 
millora de la velocitat comercial del 61,39%, ja que és el tram de tota la xarxa amb una 
millora superior. A més també es mostra la comparació entre els dos estats del  tram 3 del 
carrer Aribau. El carrer Aribau és el segon amb una millora de la velocitat comercial 
major, el tram 3 té una millora del 41,83%.  
 
Cal dir que en tots els gràfics de trajectòries que es mostren a continuació s’ha realitzat el 
gràfic mostrant la trajectòria dels autobusos del primer arc del següent tram. A més, per tal 
de fer el gràfic més visible, únicament s’han realitzat les gràfiques dels 10 primers 
autobusos que circulen pel tram. Això és degut  a que el tram 10 del carrer València i el  3 
del carrer Aribau tenen una sola intersecció, i a més finalitzen en ella, 
 
En els dos trams es pot observar com l’optimització global de tota la xarxa comporta que 
tant a la intersecció entre els carrers València amb Independència, com entre els carrers 
Aribau amb Rosellò les aturades dels autobusos en els semàfors es redueixin. En el cas del 
tram 10 del carrer València s’arriba a no tenir cap autobús aturat, en canvi en el tram 3 del 
carrer Aribau quatre dels deu primers autobusos s’han d’aturar però tots ells ho han de fer 
menys de quatre segons, i per tant és pràcticament inapreciable. 
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Gràfic de trajectòries del tram 10 del carrer València 
(ESTAT ACTUAL)
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Figura 7.1. Gràfic de trajectòries del tram 10 del carrer València (estat actual). 

 

Gràfic de trajectòries del tram 10 del carrer València 
(ESTAT MILLORAT)
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Figura 7.2. Gràfic de trajectòries del tram 10 del carrer València (estat millorat). 
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Gràfic de trajectòries del tram 3 del carrer Aribau
(ESTAT ACTUAL)
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Figura 7.3. Gràfic de trajectòries del tram 3 del carrer Aribau (estat actual). 

 
Gràfic de trajectòries del tram 3 del carrer Aribau 
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Figura 7.4. Gràfic de trajectòries del tram 3 del carrer Aribau (estat millorat). 
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Per últim, cal esmentar que totes les dades que s’han analitzat en aquest capítol són dades 
teòriques que s’han obtingut a partir de l’optimització del model realitzat partint de la 
situació actual als sis corredors de la ciutat de Barcelona. Les millores obtingudes 
teòricament posen de manifest que a partir de la priorització semafòrica a partir de variar 
els desfasaments dels cicles semafòrics és possible obtenir millores del transport públic en 
superfície. El següent pas necessari seria validar a la realitat els resultats obtinguts 
imposant els desfasaments dels cicles proposats en la situació millorada, i comprovar que  
realment les millores obtingudes són les esperades.  


