
 
 
 
 
 
 
 

- i. RESUM - 
 

Avui en dia la importància del transport públic en les grans ciutats és un fet que està fora 
de tot dubte. Cada cop existeixen més exemples de ciutats totalment col·lapsades per l’ús 
excessiu dels vehicles privats. Per a poder combatre aquesta situació, i descongestionar així els 
carrers de la ciutat, els ajuntaments inverteixen una part important dels seus recursos en 
potenciar i millorar les seves xarxes de transport públic.  

Però per a que aquesta opció de transport pugui competir amb el vehicle privat és 
necessari que tingui un funcionament eficient. Aquest objectiu ha provocat que en els últims 
temps hagin anat apareixen nous sistemes de transport o en altres casos evolucionant sistemes 
que ja existien. 

A la dècada dels setanta va aparèixer a Curitiba (Brasil) un nou tipus de transport urbà, 
l’anomenat Bus Rapid Transit (BRT). L’idea principal d’aquest nou mode de transport fou 
aconseguir, amb una inversió moderada, el millor sistema possible de transport públic en 
superfície. La necessitat de no realitzar una forta inversió va provocar que s’utilitzés l’autobús 
com a vehicle de transport, ja que amb un cost molt menor als vehicles ferroviaris 
s’aconsegueixen resultats prou satisfactoris. Per altra banda, també es varen implantar diverses 
iniciatives innovadores, com per exemple la segregació del carril bus de la resta de vehicles, la 
creació de parades de tipus metro o la prioritat semafòrica en interseccions. 

Avui dia, aquest sistema està implantat amb èxit en diverses ciutats de tots els continents 
i segueix en expansió. Tot i això, encara existeix en el nostre país un desconeixement 
important. Això també pot ser degut al creixement, més o menys caòtic, que ha tingut aquest 
mètode de transport, ja que, a diferència d’altres sistemes més rígids, el BRT engloba un 
conjunt d’iniciatives que es poden dur a terme o no. 

Per aquesta raó, aquest document pretén explicar al lector les característiques principals 
dels BRT alhora que intenta desxifrar el procés de reenginyeria de transport que es va dur a 
terme en la seva creació. A més, s’ha elaborat un model informàtic que té dos objectius, per 
una banda ser una eina d’ajuda de decisió, per escollir quines aplicacions s’han de dur a terme 
en una futura línia BRT per a minimitzar els costos del sistema, desengranant els costos que li 
pertoquen tant a l’operador com a l’usuari, així com la velocitat comercial assolida. Aquest 
model té en compte un total de 24 possibilitats diferents d’implantació de línia BRT, entre 
aquestes alternatives, realitza un modelatge del sistema i un estudi de costos per a poder 
decidir quina és la més recomanable des del punt de vista econòmic. 

La creació d’aquest model informàtic ha permès, per altra banda, l’estudi del 
comportament del sistema davant diferents canvis en l’escenari estudiat. Per a dur-ho a terme, 
primerament es va aplicar el model a un escenari base similar al que ens trobem al barri de 
l’Eixample de Barcelona. Un cop analitzats els resultats de l’escenari base, s’han modificat 
diferents paràmetres com per exemple la demanda diària, la quantitat de semàfors en ona 
verda, la longitud del corredor, la distància mitja de recorregut i la velocitat permesa en el carril 
segregat. Aquests paràmetres han estat modificats en tot el seu domini, per a poder observar el 
comportament de cada opció que té en compte el programa i poder així extreure’n conclusions. 
D’aquesta manera s’ha pogut esbrinar quines propostes són les que tenen una millor relació 
cost-benefici, i per tant les que són més recomanables d’implantar. 




