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- 6. CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL  - 
 

Com s’ha explicat al Capítol d’Objectius, el que es pretén en aquest 
treball és la creació d’un model del tipus Decision Suport System. Aquest model 
és útil davant la voluntat de crear una línia de transport públic mitjançant el 
sistema Bus Rapid Transit. L’eina s’ha desenvolupat com un programa aplicat 
en Excel on s’han d’introduir un conjunt de dades del sistema i el propi 
programa escull la millor opció davant les 24 diferent que s’analitzen. 

Tot i el seu naixement a la dècada dels setanta i la posterior expansió en 
bona part del món, els sistemes BRT encara avui són uns grans desconeguts 
dintre del món del transport. Per aquesta raó, cadascuna de les ciutats que ha 
decidit implantar una d’aquestes xarxes d’autobusos l’ha adaptat a les seves 
circumstàncies demogràfiques i urbanes intentant donar un servei eficient a la 
seva població. Això ha provocat que es pugui entendre el Bus Rapid Transit 
com un sistema de transport que engloba una gran quantitat de mesures on es 
poden aplicar totes o només alguna d’elles. 

 

6.1 Objectius del Model 

L’existència d’aquest fenomen provoca una situació complexa. Davant una 
ciutat que vol implantar aquest sistema de transport en un corredor poden 
ocórrer tres casos: 

1) Inversió insuficient o mal administrada. Aquesta situació es pot 
donar en el cas que no s’hagi fet un correcte estudi de la situació o 
perquè no sigui possible una inversió més gran. Si no s’ha fet un estudi 
correcte de les necessitats de la població pot provocar que el projecte 
dissenyat estigui infravalorant la demanda de passatgers o 
sobreestimant el propi sistema. 

Un mal funcionament en aquest sistema de transport pot tenir 
conseqüències importants. Si el que pretén ser un sistema d’autobusos 
eficient s’acaba convertint, des del punt de vista dels usuaris, en una 
línia d’autobusos convencional pot provocar un desencís a la població 
amb la posterior disminució de la demanda, convertint així un sistema de 
transport per a grans masses en un transport de poc ús. 
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2) Inversió excessiva. És a dir, el nivell de servei ofert és l’òptim però el 
cost ha sigut més elevat del que era necessari. Aquest cas no té unes 
conseqüències tan greus pel que fa als usuaris, però pel que fa a 
l’Ajuntament de la ciutat, aquest recursos de més són una quantitat que 
es podria haver destinat en altres actuacions. 

3) Inversió òptima. Això vol dir que s’ha invertit la quantitat mínima amb 
la que es pot crear un sistema de transport BRT ràpid, segur, còmode o 
el que és el mateix, eficient. 

Com és lògic, el que totes les ciutat busquen és aconseguir aquesta última 
situació, el cas ideal. Però el que es pretén no és fer exactament la inversió 
òptima (que és molt difícil de conèixer perquè hi actuen molts factors) sinó 
acostar-s’hi el màxim possible. 

 Així doncs, l’objectiu principal d’aquest model d’ajuda de decisió és 
proposar quines característiques s’han d’implantar en la línia descrita per a està 
el més a prop possible de la inversió òptima o el que és el mateix, minimitzar 
els costos totals del sistema. 

 

6.2 Funcionament del Model 

El model és una eina de suport programada en Excel que té com a funció 
principal la de recomanar la millor alternativa de línia BRT davant d’unes 
condicions determinades. Per a fer-ho, segueix l’esquema que es presenta a 
continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.33 Esquema del funcionament del model proposat.
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Per a poder determinar quina de les alternatives és la òptima, el model es 
basa en la minimització de la funció de costos totals explicada en apartats 
anteriors. Tal i com s’ha comentat, els costos totals depenen de la suma dels 
costos per als usuaris més els de l’operador. Com tothom sap, aquestes dos 
funcions no tenen perquè anar relacionades, és a dir, normalment ens podem 
trobar que una alternativa tingui uns costos per a usuaris menors que una altra 
però en canvi, majors costos per l’operador. Així doncs cal trobar aquella 
alternativa on la suma d’aquests costos sigui mínima, tal i com s’observa a la 
figura següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Presentació del Model 

El model es presenta mitjançant una pàgina d’inici on es demana que 
s’introdueixin les característiques del corredor que es vol destinar a la línia 
BRT. Aquests valors són indispensables per a poder executar el model ja que 
ens defineixen l’entorn relacionat amb el corredor, i per tant són les dades del 
problema. 

Aquests paràmetres són de diferents tipus, uns estan relacionats amb la 
futura línia, però que es poden conèixer de forma immediata (com ara la 
longitud o l’interval de pas dels autobusos), altres no obstant, necessiten abans 
un estudi previ  (com és l’estimació de la demanda que tindrà la línia o el valor 
monetari del temps dels usuaris). A més, també es necessiten dades sobre els 
vehicles que s’utilitzaran, la distància entre parades o els temps de cicle dels 
semàfors. 

Al costat de la taula de característiques del corredor està situada una altra 
taula de dades per a l’aplicació del model. En aquesta taula estan posats 
uns valors relacionats sobretot amb els diferents costos que produeix cada una 
de les característiques que es pot implantar, com ara la construcció de la via, 
les parades, o la implantació de la prioritat semafòrica entre d’altres. 

Aquesta taula, també imprescindible, no té per que ser omplerta per 
l’usuari del model perquè ja té uns valors proposats. Aquests valors han estat 

Fig.34 Gràfic de comportament de les funcions segons les alternatives considerades. 
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extrets de diferents bases de dades, però es corresponen als costos que 
actualment es poden trobar a Europa, per aquesta raó si el corredor correspon 
a un altre continent, es proposa que es modifiquin els valors per adequar-se 
més a la realitat econòmica del país on es troba. No obstant, en cas que aquest 
costos siguin coneguts sempre és millor treballar amb dades conegudes que 
amb valors proposats. 

Un cop les dos taules inicials s’omplen correctament, el model realitza els 
càlculs necessaris i proposa la millor solució d’entre les 24 que té en compte. A 
més de la solució proposta, s’inclouen els costos totals del sistema 
(desglossant-ho en costos dels usuaris i de l’operador), la velocitat comercial 
dels autobusos, i el nombre de vehicles necessaris en hora punta. 

6.2.2 Característiques Operatives del Corredor 

Tot i que les característiques es poden observar al obrir el model, en 
aquest apartat es pretén explicar com s’han d’avaluar aquelles que no tinguin 
una interpretació trivial. Així doncs, tot i que les característiques demanades es 
presenten a continuació, només es comentarà alguna d’elles. 

o Longitud del corredor. 

o Nombre d’interseccions. 

o Demanda estimada. 

o Valor econòmic del temps. 

o Velocitat mitjana del vianant. 

o Interval de pas entre autobusos. 

o Distància mitjana de recorregut. 

o Vida útil estimada del sistema. 

o Velocitat permesa en la via de circulació. 

o Capacitat, cost i nombre de portes de l’autobús. 

o Distància mitjana entre parades. 

o Temps de cicle del semàfor (temps en verd i en vermell). 

 
6.2.2.1 Nombre d’Interseccions 

Tal i com s’ha explicat en diversos apartats d’aquesta tesina, no interessa 
conèixer el nombre real d’interseccions que creuen la futura línia BRT sinó que 
ens interessen aquelles interseccions que poden produir demora a l’autobús. 

Per aquesta raó aquelles interseccions que no estiguin dotades de 
semàfors i l’autobús tingui preferència respecte les altres vies, no es tindran en 
compte com a interseccions, ja que en cap cas pot produir una parada del 
transport públic. 
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En el cas que hi hagi un successió de semàfors que estan sincronitzats per 
a proporcionar ona verda als vehicles privats, es considerarà una sola 
intersecció entre parades. Així doncs, si per exemple hi ha un grup de 10 
semàfors que funcionen amb ona verda i només existeixen 3 parades en 
aquesta zona, el nombre d’interseccions a considerar serà de 3 o 4 depenent de 
la disposició del semàfors i les parades. 

En el cas que l’ona verda estigui programada per al propi autobús, només 
s’haurà de considerar en aquesta zona l’existència d’una sola intersecció que 
pot produir demora. 

6.2.2.2 Demanda Estimada 

La quantitat d’usuaris que utilitzaran el servei diàriament és una dada 
imprescindible en la planificació de qualsevol línia o sistema de transport públic. 
Per aquesta raó, es proposa que no s’escatimin recursos per a poder calcular la 
demanda que s’haurà de cobrir amb aquesta línia de transport. 

La informació necessària en aquests casos és de dos tipus, per un costat 
una informació general de la zona d’estudis i per l’altre una més específica 
relacionada amb els objectius de l’estudi.  

La informació general conté dades socioeconòmiques, urbanístiques i de la 
xarxa de transports de la zona, normalment es pot aconseguir de forma fàcil ja 
que en molts casos la disposa l’Administració, per tant no requereix un gran 
esforç. 

Pel que fa a la informació específica, que es centra sobretot en l’estudi de 
demanda de la futura planificació, sí que és necessari un estudi addicional. 
L’eina que normalment s’utilitza en aquests casos és l’enquesta. D’enquestes 
n’existeixen de molts tipus, la més bàsica és l’Enquesta de Mobilitat 
Obligada (E.M.O.) del cens. En elles estan reflectits tots els tipus de transport i 
apareixen els desplaçament deguts a feina o estudis, que en hora punta són els 
majoritaris. 

També es poden utilitzar les enquestes de preferències revelades, on 
l’usuari explica el mètode de transport que escull per fer el seu itinerari dintre 
de totes les opcions que existeixen per a poder realitzar-lo. 

Finalment trobem les enquestes de preferències declarades, que es 
basen en la simulació d’escenaris teòrics. És a dir, es demana a l’usuari que 
esculli una de les opcions de transport dintre d’un conjunt de possibilitats 
hipotètiques.   

Així doncs un cop fets els estudis necessaris, el valor que s’ha d’introduir 
al model correspon a la demanda mitjana diària estimada (passatgers/dia). No 
obstant, la demanda no és una variable constant al llarg d’un dia, sinó que va 
alternant moment d’hora punta (HP) i hora vall (HV), passant per demandes 
intermèdies (HM). Tal i com s’explicarà més endavant, el propi model reparteix 
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la quantitat d’hores que es produeix cada una d’aquestes situacions, a partir de 
valors coneguts. 

6.2.2.3 Valor Econòmic del Temps 

El temps és un bé escàs, i per aquesta raó un dels factors decisius alhora 
d’escollir un sistema de transport és el temps que necessita per arribar al destí 
desitjat. La importància del temps es pot entendre al observar que qualsevol 
modificació o millora de la xarxa de transport públic d’una ciutat va encaminada 
a disminuir el temps de viatge dels seus passatgers. 

 Per tot això, no es pot fer un estudi de costos totals d’un sistema sense 
tenir en compte la influència del temps necessari en recórrer un trajecte. No té 
el mateix cost per l’usuari agafar un autobús que tarda 15 minuts en arribar a 
la parada desitjada que una línia que tardi 1 hora per fer el mateix recorregut, 
tot i que el preu del bitllet sigui el mateix. Però el problema apareix amb la 
forma de valorar el cost d’aquest temps. 

Per aquesta raó és imprescindible dotar d’un valor econòmic al temps dels 
passatgers.  No obstant, el valor del temps varia en funció de les persones (i el 
seu nivell adquisitiu), així com també depèn del motiu del viatge. Es pot 
entendre que en el moment d’anar a la feina el valor del temps és més elevat 
que al tornar de la jornada laboral, o que qualsevol viatge relacionat amb la 
feina o negocis té un valor del temps major que un trajecte habitual o d’oci. 

Tot i això, seguint les directrius proposades per Robusté (1998), “s’ha 
notat que l’acció més convenient socialment és assignar un únic valor mig a 
tots els individus (...); una aproximació pot consistir en utilitzar una fracció del 
valor de la renta segons el motiu del viatge”. 

S’han fet diversos estudis pel que fa al valor del temps a Catalunya, 
alguns valors són   8,15 €/h (González-Savignat, 1999) o fins i tot 11,47 €/h 
(Asensio, 1999); però un dels últims valors proposats és el de 6,7 €/h (Robusté, 
2000). Així doncs el valor que s’utilitzarà en aquesta modelització és aquest 
últim proposat en Robusté (2000). 

Aquests valors es corresponen a l’any 1998, per a poder utilitzar-los en 
l’actualitat cal tenir en compte la tassa de creixement anual (considerarem un 
3,3%) a partir de les dades de l’INE en els últims vuit anys, arribant així al valor 
de 

hVdTVdT /€69,8)033,1·(7.6)033,1·( 88
19982006 ===  

Així doncs aquest és el valor proposat per a Catalunya en el cas que no es 
pugui fer un estudi de camp. Si això succeeix en una altra zona amb una renda 
diferent, una bona aproximació és mantenir la relació entre el valor del temps i 
la renda per càpita, d’aquesta manera coneixent només la renda per càpita de 
la població es pot calcular immediatament el valor del temps dels habitants que 
utilitzen el transport públic. 

)1.6(
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D’aquesta manera, a partir de dades del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) referents a la renta neta per càpita de l’estat espanyol l’any 2003 i al 
càlcul del valor del temps en aquest mateix any, es pot trobar el factor de 
relació μ que es proposa entre aquest dos paràmetres. Aquest valor es pot usar 
en el cas que no es disposi d’estudis sobre el valor del temps a la zona 
d’implantació del BRT. 

%10382,0100·
7591

)033,1·(7,6 5

2003

2003 ===
rnpc
VdT

μ  

μ:        factor de relació entre el VdT i la renta per càpita d’una zona. 
VdT2003:   valor del Temps l’any 2003. 
Rnpc2003:  renta neta per càpita l’any 2003.  
 

S’ha de tenir en compte que no existeixin moltes diferències de classe 
entre la gent que es desplaça amb transport públic i la que ho fa amb vehicle 
privat, ja que de ser així, aquesta aproximació pot ser errònia. 

Finalment, comentar que sempre és millor calcular el VdT mitjançant 
estudis de camp. Les metodologies actuals es basen amb enquestes realitzades 
a usuaris sobre diferents alternatives, ja sigui amb el criteri de preferència 
revelada on s’observa un comportament real davant una sèrie d’opcions 
possibles, ja sigui amb mètodes directes com ara oferir a la persona 
enquestada diners a canvi de perdre un autobús, o finalment amb preferències 
declarades per l’usuari davant unes situacions teòriques. Si no és possible 
realitzar aquest treball de camp o utilitzar-ne d’altres que s’hagin fet a la zona, 
l’única solució és utilitzar els valors proposats aquí o en altres estudis. 

6.2.2.4 Velocitat Mitjana del Vianant  

Per a poder calcular el temps que perd el vianant desplaçant-se fins a la 
parada inicial del seu trajecte o de la parada final fins al destí d’aquest es 
necessita conèixer la velocitat a la que camina un vianant estàndard. 
Normalment un valor acceptat és el de 4 km/h que és el que aquí es proposa i 
s’ha utilitzat. 

6.2.2.5 Distància Mitjana de Recorregut 

La distància mitja de recorregut és una variable que depèn de les 
característiques de la línia. Per aquesta raó es recomana que es facin estudis de 
camp per a conèixer aquest valor, ja sigui mitjançant enquestes de mobilitat o 
origen - destí.  

No obstant, en el cas que no es pugui calcular d’aquesta manera, en 
aquest treball s’ha proposat que la distància de recorregut en una línia BRT es 
pot aproximar al 45% de la longitud total de la línia, tot i que és possible que 
en realitat aquest valor sigui fins i tot superior. Aquest valor és un 15% superior 
al que es troba en una línia d’autobusos convencional, considerant així que qui 
es mou amb un sistema BRT es per realitzar uns desplaçament més grans. 

)2.6(
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6.2.2.6 Vida Útil estimada del Sistema 

Per a poder calcular els costos de l’operador en euros per any és necessari 
tenir una idea de la vida útil de cada una de les actuacions. Per a simplificar-ho, 
s’ha considerat que totes les característiques implantades al sistema de 
transport (com ara les parades, la prioritat semafòrica i el sistema d’informació) 
tenen la mateixa vida útil, exceptuant el cas dels autobusos on s’ha considerat 
una vida útil de 8 anys. 

Aquest es un paràmetre que es pot trobar de forma fàcil en qualsevol 
projecte de xarxa de transport, ja que es correspon al temps d’amortització de 
les inversions. En cas que no es disposi  d’aquesta informació, es proposa una 
vida útil d’uns 15 anys, i per tant aquest mateix valor és el que s’utilitzarà en 
l’anàlisi de resultats del model. 

6.2.2.7 Temps de Cicle del Semàfor 

Considerant que totes les interseccions que puguin produir demora estan 
regides per un semàfor, és lògic suposar que no tots els semàfors tindran el 
mateix temps de cicle, com tampoc la mateixa repartició entre el cicle en verd i 
el roig. 

Per aquesta raó la dada que s’ha d’introduir aquí són les mitges d’aquests 
valors. O sigui, fer la mitjana del temps de cicle i temps en roig de totes les 
interseccions considerades que poden produir un retràs en el funcionament de 
la línia. 

6.2.3 Dades de Costos de l’Operador per a l’Aplicació del Model 

Al començament del model hi ha una taula que s’anomena igual que 
aquest apartat, en aquesta taula estan introduïts els valors dels diferents costos 
relacionats amb un sistema BRT. Tot i que els valors ja estan introduïts, la seva 
funció és merament orientativa en el cas que no es tingui una idea real 
d’aquest costos. Si s’ha fet un estudi i es té un pressupost de cada un d’aquest 
apartats, s’aconsella a l’usuari que utilitzi els seus valors abans que treballar 
amb els proposats en aquestes pàgines. 

6.2.3.1 Cost de Construcció de la Via 

El valor proposat per a la construcció d’un carril integrat és nul ja que si el 
vehicle ha de circular enmig del trànsit per un carrer sense cap mena de 
preferència, la inversió en construcció que necessita aquesta via és nul·la. 

Pel que fa al carril pintat, aquí sí que existeixen unes despeses provocades 
principalment per la mà d’obra i el material necessari (pintura) així com la 
senyalització necessària. Segons dades del Grup Sarbus, aquestes despeses 
poden està rondant els 1000 €/km. En el cas que es vulgui un carril més 
elaborat, el cost pot arribar fins el 6000€/km ja que no sols s’ha de pintar la 
línia de separació sinó tot el carril i per tant, el cos de pintura es molt superior. 
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Finalment, alhora de calcular els costos de construcció d’un carril 
totalment segregat, s’ha considerat que aquest carril s’ha de construir des de 
zero en una part d’un carrer o avinguda ja existent (a l’estil del Trambaix a la 
Diagonal o les vies troncals de Transmilenio). No obstant, també es pot crear 
aquest carril segregat d’altres maneres com la segregació del carril mitjançant 
separadors de plàstic o fins i tot la prohibició de circulació als vehicles privats 
en un carrer ja existent. Llavors el cost serà inferior, fins i tot pot ser nul. 

Segons dades de l’empresa Transantiago de Chile, el cost de construcció 
d’una via segregada ronda els 5,3 milions de dòlars per quilòmetre. Tenint en 
compte que el canvi entre el dòlar i l’euro és actualment de 1,28 $/€ segons el 
European Central Bank, aquests valors corresponen a 4,14 milions €/km. 

 En el cas que no es desitgi un carril segregat de tantes prestacions, 
sempre es pot aconseguir la mateixa utilitat utilitzant una inversió menor 
mitjançant els separadors de carril de plàstic (a l’estil dels utilitzats a Madrid) i 
sense una urbanització tant complerta. En aquests casos, els costos són molt 
variables depenent del tipus d’actuació que es decideixi aplicar, no obstant es 
pot considerar que es pot aconseguir un carril segregat “low cost” per uns 
500.000€/km. Aquest valor és una aproximació que s’utilitzarà en aquesta 
tesina però es recomana que en el cas de voler un carril “low cost” es faci un 
estudi per conèixer el cost de forma més fiable. 

6.2.3.2 Cost de Construcció de les Parades 

En aquest apartat s’han de considerar dos tipus de parada, l’estàndard i la 
de tipus metro. Però dintre de cada un d’aquest tipus es poden trobar parades 
més cares o més assequibles. 

En el primer cas, es pot instal·lar una parada convencional amb la sola 
col·locació d’un pal de parada (com en algunes parades de Barcelona), aquest 
pal, segons dades del Grup Sarbus, costa uns 320 € amb col·locació inclosa. No 
obstant és més habitual trobar-se amb parades de tipus marquesina, en aquest 
cas el cost pot oscil·lar entre els 7000€ i els 14000€ per parada. A més a més, 
algunes parades disposen d’una plataforma d’accés de formigó per evitar que 
els vehicles aparquin, aquesta plataforma implica un cost adicional de 5800€.  

Com en cada cas es vol considerar dos casos, l’econòmic i el de grans 
prestacions, es considerarà la parada econòmica com una sola marquesina 
simple (és a dir amb un cost de 7000€) i en el de grans prestacions s’escollirà 
una marquesina de les cares amb la plataforma d’accés inclosa. En aquest cas 
el cost total arribarà als 19800 euros. 

En el cas de les parades de tipus metro o tubulars el cost es dispara i una 
parada pot oscil·lar entre els 120.000 i els 300.000 € depenent del disseny i les 
característiques de la parada. 

Tot i això, s’ha de tenir en compte que en una línia BRT, no només es 
necessiten parades convencionals sinó que en alguns punts és necessari 



Disseny òptim de sistemes Bus Rapid Transit (BRT’s) Ovidi Segurana Sardà (2006) 

- 49 - 

disposar del que s’anomena com Estacions d’Intercanvi Modal. Aquestes 
estacions serveixen com a punt d’unió entre diferents tipus de transport i el 
BRT com per exemple altres línies d’autobús o BRT, metro, transports 
ferroviaris i fins i tot pot ser necessari un aparcament per a automòbils per a 
poder passar del transport privat al públic de forma còmode. Aprofitant que 
aquestes estacions són un punt de pas de moltíssims passatgers, és normal que 
s’aprofiti la zona per a la col·locació de comerços i altre activitats. Aquestes 
estacions són necessàries normalment en els dos extrems de la línia i en alguns 
punt d’interès (com per exemple parades de creuament entre diferents línies). 

Les úniques referències disponibles sobre aquestes estacions les tenim de 
l’empresa Transantiago on s’han construït dos d’aquestes estacions, la Cisterna 
que disposa de tres pisos més tres soterranis amb una superfície útil total d’uns 
60.000 m2 que dóna servei a uns 30 milions d’usuaris l’any, i la Quinta Normal 
que disposa d’un pis menys i per tant uns 50.000 m2 útils per a uns 22 milions 
d’usuaris l’any. Els costos de construcció han sigut de 28 i 23 milions de dòlars 
respectivament. Així doncs en euros es pot aproximar en 20 milions d’euros. 

Tot i això s’ha de considerar que aquestes estacions només és lògic 
aplicar-les en el cas que les parades siguin de tipus metro; quan les parades 
siguin convencionals, només cal el que s’anomena una estació de transbord que 
ve a ser el mateix però a petita escala i per tant a un preu més assumible. En 
aquest cas es considerarà a partir de dades de Transantiago que aquestes 
estacions de transbord tenen un cost total d’uns 120.000 €. 

6.2.3.3 Cost de la Prioritat Semafòrica 

Per la implantació de la prioritat semafòrica no s’ha pogut trobar 
informació, així doncs, els valors aquí proposats són molt aproximats i per tant 
poc fiables. Per a poder implantar un sistema de prioritat per autobusos és 
necessari actuar sobre els vehicles però també en les interseccions. En aquest 
cas s’han considerat uns costos de 3000 € per vehicle i uns 6000 € per cada 
intersecció. En aquest cas, totes aquelles que estiguin regulades per semàfors i 
no només les que poden produir demora; així que s’han de considerar totes 
aquelles que pertanyen a una mateixa ona verda perquè en cas contrari el 
funcionament no seria del tot correcte. 

6.2.3.4 Cost del Sistema d’Informació 

Segons les dades del Grup Sarbus, un sistema de SAE convencional costa 
uns 12000 € per vehicle, pel que fa als pannells de les parades no tenim dades 
pel que s’ha considerat uns 3000 € per parada. A més, és necessari disposar 
d’un Sistema de Control Central des d’on controlar el sistema i portar a terme 
totes les operacions, això pot tenir un cost molt variable depenent de com es 
dugui a terme (si s’utilitzen unes oficines ja existents o és necessari el lloguer 
d’unes noves, entre d’altres variables). Per això es recomana que es tingui ben 
clar com s’implantarà aquest sistema de control per a poder calcular el seu cost. 
Tot i així, per a l’aplicació del model s’ha considerat un valor de 60.000 €. 
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6.2.3.5 Cost de Manteniment dels Vehicles 

Els autobusos utilitzats en un sistema de transport no només tenen costos 
referits a la seva adquisició, sinó que el seu manteniment genera una gran 
quantitat de costos. Aquests costos es poden separar en dos grans grups, 
costos estàtics i costos relacionats amb el moviment del vehicle. Les dades 
utilitzades de costos corresponen a les obtingudes directament dels comptes 
d'explotació de TMB l’any 2000, raó per la que s’han d’actualitzar els preus a dia 
d’avui. 

6.2.3.5.1 Costos Estàtics 

Tot i que existeixen una gran quantitat de factors que provoquen costos 
addicionals als vehicles, no es tindran en compte tots ells en el càlcul de costos 
de manteniment. Això es deu a que aquests factors són d’obligada existència al 
implantar una línia d’autobusos, i per tant el seu cost és molt semblant siguin 
quines siguin les característiques del corredor. Tot i això, a continuació 
s’explicaran tots el factors (incloent els que no s’usaran en el càlcul) que 
provoquen uns costos estàtics als autobusos. 

  6.2.3.5.1.1 Propietat  

El primer cost que provoca un vehicle, és el seu cost  d’adquisició, aquest 
valor depèn del tipus i model de vehicle que es desitgi utilitzar. El preu no és el 
mateix al comprar un autobús convencional que un articulat o biarticulat. Per 
aquesta raó, aquest paràmetre és un input del model i es pot introduir en la 
taula de característiques del corredor.  

  6.2.3.5.1.2 Assegurances  

La partida d'assegurances inclou diferents tipologies de pòlissa necessàries 
per a l’ús de vehicles de transport col·lectiu de persones: assegurança de 
responsabilitat civil il·limitada i l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, entre 
d’altres. 

Així doncs, a partir de les dades extretes d’ATM, el cost anual relacionat 
amb les assegurances d’un autobús urbà era d’uns 4320 € per vehicle l’any 
2000. Aplicant una taxa de creixement del 3,4% (a partir de la mitjana de 
creixement del IPC en els últims sis anys segons dades de l’INE) obtenim que 
aquest cost al 2006 es pot estimar en 5280 € per vehicle. 

  6.2.3.5.1.3 Impostos  

En aquest apartat estan considerats l’impost de circulació, l’Impost sobre 
les Activitats Econòmiques (IAE), les revisions de sistemes de seguretat i 
d’altres taxes obligatòries pels vehicles. No s'inclouen els impostos especials ni 
l’IVA presents en productes com la benzina, olis, pneumàtics, etc. Però es 
tindran en compte posteriorment en l’apartat de costos relacionats amb el 
moviment dels autobusos. 
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L’any 2000 aquests costos s’estimaven al voltant d’uns 840 € anuals per 
vehicle. Actualment, aplicant les taxes de creixement esmentades es poden 
avaluar en 1027 €. 

  6.2.3.5.1.4 Organització 

En aquest apartat s'inclouen tots els valors corresponents al transport 
públic de materials i personal que no es poden incloure en la resta de partides 
estrictament relacionats amb els vehicles de l'estudi. Aquests costos, sense els 
quals no seria possible el funcionament ni l'explotació dels operadors, tenen en 
compte activitats pròpies de la mateixa organització de l'operador com a 
empresa, l’amortització de material i oficines, entre d’altres. 

Com aquestes despeses es produeixen independentment de la quantitat 
de vehicles necessaris en l’explotació de la línia, no s’han tingut en compte a 
l’hora de calcular els costos de l’Operador ja que serien presents en tots els 
casos i per tant, no influeixen de cap manera a la decisió final. 

  6.2.3.5.1.5 Aparcament  

Un cop finalitzat l’ús del autobusos és necessari disposar d’una zona 
habilitada per a l’aparcament del vehicles. Aquesta zona és imprescindible en 
tots els casos, amb l’única diferencia que depenent de la quantitat de vehicles, 
aquesta zona ha de ser més o menys gran, i per tant, repercutirà amb uns 
costos més o menys elevats. Tot i així, s’ha decidit no considerar aquestes 
despeses, per la seva difícil aproximació i la consideració que tot i ser uns 
costos variables, no tenen una gran repercussió a la decisió final. 

6.2.3.5.2 Costos del Moviment 

Quan es fa referència als costos relacionats amb el moviment dels 
vehicles, es tracta principalment dels costos de combustible i lubricant que 
gasten els autobusos al desplaçar-se, així com el manteniment i les reparacions 
necessàries en un vehicle quan recorre una gran quantitat de quilòmetres. 

  6.2.3.5.2.1 Combustible 

El paràmetre principal per a poder calcular el consum de combustible d’un 
autobús és el factor de consum, o el que és el mateix, la quantitat de litres de 
combustible que consumeix als 100 km. Aquest és un paràmetre que varia 
bastant depenent del tipus de viatges que facin els vehicles. A la pàgina 
següent s’exposa la taula de valors que va editar la Direcció General de Ports i 
Transports l’any 2001. Aquesta taula és la que s’utilitzarà per a proposar el 
valor de consum en el model. 

Així doncs, només queda conèixer el preu del combustible per a poder 
aplicar la fórmula. Normalment les empreses de transport públic aconsegueixen 
uns acords molt satisfactoris pel que fa al preu de compra del combustible, no 
obstant és molt difícil disposar d’aquesta informació. Per aquesta raó s’ha 
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decidit utilitzar aquí els preus de compra que es pot trobar una persona 
qualsevol a dia d’avui. Aquestes dades s’exposen a la taula 6. 

Factor de consum: fc ( l /100 km) 
 Any 1998 Any 1999 Any 2000 

Ciutat de Barcelona 57,3  57,8 57,0 
Autobusos Urbans 48,7  48,2 48,8 

Autobusos Interurbans 34,0  33,0 33,0 
 

 

 Diesel Súper 95 Súper 98 
Preus (€/l) 0.98 1.05 1.08 

 

 

  6.2.3.5.2.2 Lubricant 

En aquest cas, com s’ha comentat en l’apartat de costos per l’operador, 
només cal conèixer el preu del lubricant per a calcular el cost que implica el 
consum de lubricant. Amb el lubricant torna a succeir el mateix que amb el 
combustible, per això també s’utilitzaran els valors de preus habituals. Així 
doncs el preu a que es pot comprar el lubricant avui en dia és de 4€/l. 

  6.2.3.5.2.3 Pneumàtics 

 El preu dels pneumàtics és un paràmetre variable degut a la gran 
quantitat de models disponibles i als possibles acords amb les empreses 
subministradores. No obstant, agafant un preu estàndard s’ha considerat que el 
preu d’un pneumàtic ronda els 300 €. 

6.2.3.5.3 Costos Salarials 

 Pel que fa als costos salarials dels conductors, cal dir que s’han 
aproximat degut a la falta d’informació fiable. S’ha considerat que un conductor 
implica unes despeses de 30.000 € anuals i que és necessari tenir dos 
conductors per autobús. 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Taula de valors del factor de consum segons el tipus d’autobús. 

Taula 7. Taula de preus depenent del tipus de combustible.
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DADES PER A L'APLICACIÓ DEL PROGRAMA 
Vida útil estimada: 15 anys 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓ DE LA VIA 
1. Carril integrat: 0 €/km 
2. Carril pintat: 6000 €/km 
3. Carril segregat: 4140000 €/km 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓ DE PARADES 
1. Parada standart: 19800 €/parada 
2. Parada tipus metro: 300000 €/parada 
Estació de transbord: 120000 € 
Estació intermodal: 20000000 € 
COSTOS DE PRIORITAT SEMAFÒRICA 
Cost implantació vehicles: 12000 €/bus 
Cost en una intersecció: 6000 €/int 
COSTOS DE SISTEMA D'INFORMACIÓ 
Cost en una parada: 3000 €/parada 
Cost implantació vehicles: 12000 €/bus 
Sistema de control: 120000 € 
TEMPS NECESSARI EN PARADES 
Obrir i tancar portes: 4 seg/parada 
Pujar al vehicle: 3 seg/pax 
Baixar al vehicle: 2 seg/pax 
Descans a final de línia: 180 seg 
COSTOS DE MANTENIMENT 
Cost en assegurances: 5280 €/any/bus 
Cost del impostos: 1027 €/any/bus 
fc de combustible: 50 l/100km 
Preu del combustible: 1 €/l 
Preu del lubricant: 4 €/l 
Preu dels pneumàtics: 300 €/unitat 
Cost anual d'un conductor: 30000 €/any 
ratio conductors/bus: 2 cond/bus 

 

 
6.2.4 Variables de Càlcul 

El primer pas del model ja està comentat, la introducció de totes les 
característiques que tindrà el corredor. Però abans de començar a calcular els 
costos de totes les opcions, es necessita un segon pas, el càlcul d’unes 
variables prèvies que permeten el càlcul de forma més còmode.  

Aquestes variables estan situades a la presentació del model (Dades) i en 
teoria no tenen perquè modificar-se, no obstant les cel·les estan 
desbloquejades per a permetre la seva modificació en el cas que una variable 
no s’ajusti a la realitat del corredor. 

6.2.4.1 Repartició de la Demanda 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior, la demanda és una variable 
que fluctua al llarg d’un dia i per aquesta raó, el càlcul dels costos a partir de la 
demanda mitjana és un aproximació molt dolenta ja que per exemple, no 
permet conèixer el nombre de vehicles necessaris en hora punta sinó que 

Taula 8. Taula resum dels costos considerats.
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només t’informa del nombre mig d’autobusos utilitzats per hora (una dada molt 
poc útil). 

Així doncs, s’ha procedit considerant tres estats de demanda dintre d’un 
dia tipus, l’estat de màxima demanda del dia o hora punta (HP), un estat de 
demanda intermèdia o hora mitjana (HM) i per últim l’estat en que la xarxa 
opera amb una demanda molt petita, el que es coneix com hora vall (HV). 
L’hora punta es troba habitualment en els moments en que es produeixen els 
desplaçaments per motius de feina o estudis ja que molta gent necessita 
desplaçar-se en un espai de temps petit. 

Per a poder aproximar la repartició de la demanda en un dia mig de forma 
coherent, s’han utilitzat les dades d’ocupació d’algunes de les línies de TMB del 
març del 2004. En aquest cas no s’han tingut en compte totes les línies sinó 
que només aquelles que transporten a un gran nombre de passatgers i amb 
una gràfica d’ocupació en parades semblant a la considerada en el model, ja 
que aquestes línies són les que es poden assemblar més a les d’un sistema 
BRT. 

Aquestes línies esmentades són la 9 amb un promig de 13640,87 
passatgers al dia, la 30 amb 6322,87 passatgers al dia, la 63 amb 8700,57 
pax/dia, la 65 amb 7447,65 pax/dia, la 67 amb 11465,74 pax/dia, la 68 amb 
11230,52 pax/dia, la 165 amb 7473,96 pax/dia i per últim la 37 amb 8319,00 
de passatgers al dia de promig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.34 Línia 9, P. Catalunya – Zona Franca Fig.35 Línia 30, P. Espanya – Sarrià 

   Fig.36 Línia 37, Hospital Cínic– Zona Fig.37 Línia 63, Universitat – St. Joan 
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Com es poden observar en les figures de la pàgina anterior, els trajectes 
de les línies esmentades connecten en tots els casos dos punts de forta creació 
o atracció de viatges, aquesta és una de les característiques d’un Bus Rapid 
Transit. 

EL primer pas és definir matemàticament els conceptes d’hora punta, hora 
mitjana i hora vall. Per a poder comparar valors de diferents línies, s’utilitzarà el 
paràmetre adimensional que es calcula com el quocient entre el nombre de 
passatgers que utilitzen la línia estudiada durant cada hora, i el nombre total de 
passatgers diaris (demanda diària). Les figures que es presenten a la pàgina 
següent representen aquest valor al llarg d’un dia estàndard. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig.38 Línia 65, El Prat – P. Espanya Fig.39 Línia 67, P. Catalunya – Cornellà

Fig.40 Línia 68, P. Catalunya – Cornellà Fig.41 Línia 165 Pratexpres 
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Fig.42 Gràfica d’ocupació en relació a la demanda diària en un dia de la línia 9 
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A partir d’aquestes gràfiques i d’altres que no s’han adjuntat en aquest 

document, s’ha decidit que l’hora punta es considerarà quan la quantitat de 
passatgers que utilitzen el servei en una hora sigui superior al 7% de la 
demanda diària, l’hora vall serà amb percentatges inferiors al 4% i per tant, 
l’hora mitjana es considerarà quan s’estigui entre aquests dos valors. 

Un cop decidits els intervals ja només queda fer un estudi estadístic de la 
quantitat d’hores al dia que es produeix cada tipus de demanda i quin és el 
valor representatiu de cada interval. 

Per a calcular la repartició horària de cada situació s’han calculat quantes 
hores es produeix cada un dels estats (HP, HM, HV) en cada una de les línies 
d’estudi, i finalment s’ha fet la mitja. Cal explicar que la jornada de servei s’ha 
considerat de 17 hores, és a dir, amb inici a les 6 del matí i final a les 23h de la 
nit. Així doncs, la solució ens ha ofert una repartició del següent estil: 

Hora Punta: 5,1 hores al dia. 
Hora Mitja: 8,5 hores al dia. 
Hora Vall: 3,4 hores al dia. 

Finalment ja només queda trobar els valors representatius de cada 
interval, per a fer-ho, s’ha sumat els valors de cada element que pertany a 
l’interval i dividit el resultat pel nombre d’elements calculats. D’aquesta manera 
s’han trobat els següents valors: 

Hora Punta: 8,5% respecte la demanda diària. 
Hora Mitja: 5,7% respecte la demanda diària. 
Hora Vall: 2,4% respecte la demanda diària. 

Per a comprovar que aquests valors no són erronis, una forma de fer-ho 
és a partir del càlcul del percentatge de demanda total al final del dia, que ha 
de correspondre al 100% de la demanda diària. En aquest cas és així. 

%1004,3%·4,25,8%·7,51,5%·5,8 ≅++ hhh  

LÍNIA 30

0,0

5,0

10,0

15,0
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0 4 8 12 16 20 24
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Fig.43 Gràfica d’ocupació en relació a la demanda diària en un dia de la línia 

)3.6(
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6.2.4.2 Velocitat del Vehicle 

Aquest és un paràmetre que és difícil de calcular, això és degut a que tot i 
que la velocitat màxima a que es pot circular per la via és una dada coneguda, 
és conegut per tothom que no sempre és possible avançar a aquesta velocitat, 
ja sigui per problemes d’excés de trànsit, de vehicles mal estacionats o altres 
motius. 

En aquest cas no només ens interessa la velocitat a la que pot circular un 
vehicle per una via determinada sinó que a més, també és necessari conèixer 
com varia la velocitat de l’autobús si passa de circular com un vehicle més a 
fer-ho per un carril exclusiu per a bus i taxi (dels que estan marcats amb 
pintura a la pròpia via) i per últim, la velocitat mitjana a que pot circular en un 
carril exclusiu totalment segregat. Com s’ha comentat, en els dos primers 
casos, el vehicle està condicionat pel trànsit existent i per les actuacions dels 
vehicles privats; en canvi, en el tercer no hi ha cap condicionant extern. 

Primerament es vol calcular la velocitat a la que pot desplaçar-se un 
autobús al circular per una via convencional. No obstant, l’únic estudi que s’ha 
pogut utilitzar és el va fer el Departament de Regulació del Trànsit sobre les 
Dades de Variables de Trànsit, especialment l’apartat que tracta de les 
velocitats de recorregut dels vehicles per diferent tipus de via de la ciutat de 
Barcelona. Les vies estan separades en tres classes, les vies Mar–Muntanya, les 
Transversals i les de Connectivitat Externa. A més també s’han estudiat les 
rondes de la ciutat.  

 
MAR - 

MUNTANYA TRANSVERSALS CONNECTIVITAT 
EXTERNA 

TOTAL 
CIUTAT RONDES

2001 16,01 22,96 22,38 20,21 58,88
2002 15,95 23,53 22,05 20,32 56,93
2003 16,65 23,80 25,76 21,61 56,45
2004 17,63 27,06 24,49 22,88 57,26
   TOTAL = 85,02 229,52
   Mitjana= 21,25 57,38
 

 
Cal tenir en compte que aquests valors estan considerant les demores que 

produeixen les interseccions i per tant no es correspon amb el mateix 
paràmetre que es vol conèixer. Tot i això, és un bon punt de sortida ja que a 
partir d’aquí es podrà efectuar l’aproximació corresponent. 

En les dades extretes de les Rondes no influeix la demora a causa de les 
interseccions, ja que aquestes no existeixen (són a diferent nivell). Per aquesta 
raó, la informació que proporcionen pot ser directament utilitzada. També cal 
comentar que la velocitat màxima permesa en cada una de les vies és de 50 
km/h en tots els casos, exceptuant el cas de les rondes que normalment estan 
limitades a 80 km/h. 

Taula 9. Taula de Velocitats de Recorregut de vehicle privat en diferents vies (km/h). 
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Per a decidir finalment quines velocitats s’utilitzaran en el DSS, s’ha 
utilitzat un model que simula la velocitat comercial d’una línia d’autobusos en 
funció de les característiques de circulació de la via, quantitat d’interseccions, i 
nombre de parades. El temps degut al nombre de parades s’ha suposat nul per 
a poder assimilar aquesta velocitat a la de circulació de la via. 

Si es calcula el percentatge de la velocitat de trajecte sobre la permesa en 
els dos casos (via urbana i rondes) es pot veure que aquest no es manté 
constant ja que en via urbana representa el 54,5% i en rondes arriba fins un 
71,7%. Per aquesta raó el que s’ha decidit és relacionar de forma lineal el 
percentatge amb la velocitat de la via amb una taula com la de la taula 10. 

Vel. Via 
(km/h) % Vel. Real 

(km/h) 
0 0,26 0,00

10 0,32 3,16
20 0,37 7,46
30 0,43 12,91
40 0,49 19,51
50 0,55 27,25
60 0,60 36,14
70 0,66 46,18
80 0,72 57,36
90 0,77 69,69

100 0,83 83,17
110 0,89 97,79

 

Tenint en compte que els valors que s’han utilitzat són de vehicles privats i 
per tant no han d’efectuar canvis de velocitat en cada parada, s’ha decidit 
considerar el 90% dels valors de la taula per a representar aquesta pèrdua de 
velocitat. Així doncs, la fórmula final per a la velocitat de trajecte en un carril 
integrat queda de la següent manera. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−
= 26,0·

110
26,089,0··9,0 viaviati vvV  

Vti:  velocitat a la que circula un autobús per un carril integrat (km/h). 
vvia: velocitat a la que és permesa la circulació per la via (km/h) 
 

Pel que fa a la velocitat de circulació en un carril segregat, s’ha decidit 
utilitzar el 90% de la velocitat permesa en aquest carril (sigui o no la mateixa 
que la de la via), degut a les acceleracions i desacceleracions que provoquen 
les parades. 

carrilts vV ·9,0=  

Vts:    velocitat a la que circula un autobús per un carril segregat (km/h). 
vcarril: velocitat a la que és permesa la circulació pel carril segregat (km/h) 
 

Taula 10. Percentatge de velocitat de circulació d’Autobusos en funció de la velocitat de 
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Finalment, pel que fa al carril pintat, s’ha decidit aproximar la velocitat de 
circulació en aquest cas com la velocitat en carril integrat més el 30% 
d’increment de velocitat que provocaria segregar el carril. 

)·(3,0 titstitp VVVV −+=  

Vtp:    velocitat a la que circula un autobús per un carril pintat (km/h). 
 

 

6.2.4.3 Ocupació del Vehicle 

Com s’ha comentat en els inicis d’aquest document, el temps que es 
necessita per efectuar les operacions d’entrada i sortida de passatgers en cada 
parada és un dels principals motius de la disminució de la velocitat comercial 
dels autobusos. Però aquest és un dels paràmetres més difícils d’estimar i això 
és degut a que la gent que pujarà i baixarà en cada parada és una dada 
desconeguda a priori a més de ser bastant variable. 

Davant la impossibilitat de treballar amb valors reals, el que s’ha decidit és 
crear un model simple d’ocupació dels vehicles. Aquest model s’ha basat 
sobretot amb la premissa que les línies BRT uneixen dos punts de forta atracció 
o generació de viatges i de les dades disponibles. 

Observant una gran quantitat de gràfiques d’ocupació de línies 
d’autobusos, extretes de les dades de demanda en parades de TMB, s’ha pogut 
concloure que la majoria de les línies tenen una gràfica d’ocupació de forma 
trapezoïdal, en alguns casos fins i tot triangular. La simetria de la gràfica no es 
una característica tan repetida ja que depèn de les característiques de la línia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’apartat de les pujades i baixades, s’han considerat tres trams de 
diferent comportament, aplicant així la suposició que la majoria de gent que 
agafa aquest sistema de transport ho fa en el seu tram inicial, així com la 
majoria baixa en el seu tram final. Aquestes tres zones són l’inicial o zona de 
càrrega, la zona intermèdia i per últim el tram final o de descàrrega. 

Fig.44 Exemples de diferents línies que segueixen una distribució trapezoïdal. 

)7.6(

 OCUPACIÓ DE DIFERENTS LÍNIES

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Parades

Pa
ss

at
ge

rs

L7 L34 L42 L55 L63 L68 L79



Disseny òptim de sistemes Bus Rapid Transit (BRT’s) Ovidi Segurana Sardà (2006) 

- 60 - 

Seguint la figura 45, la zona de càrrega té una longitud definida pel 
paràmetre a, i és aquell tram on la quantitat de persones que accedeixen al 
transport públic en cada parada és elevat i de valor constant. En canvi pel que 
fa a baixades de l’autobús, s’ha considerat que en aquesta zona no se’n 
produeixen. 

El tram intermedi té una longitud L-2a i és aquella zona en que les 
pujades i baixades no tenen tanta importància com la funció merament de 
desplaçament. Es considera que en aquesta zona l’ocupació va creixent de 
forma molt minsa, per això s’ha considerat que les pujades en aquest tram són 
una mica superiors a les baixades. 

El tram final que es correspon a la zona de descàrrega també té una 
longitud de valor a i es caracteritza per aquelles parades on la gent 
generalment ja no puja perquè s’està arribant a la part final de la línia i per 
tant, les baixades són bastants elevades i en aquest cas s’ha considerat 
constant.  

Aquest paràmetre a s’ha calculat a partir de la longitud de la línia i la 
distància mitjana de recorregut. La fórmula emprada és la tal que es pot veure 
sota aquestes línies, tot i així, la cel·la està desbloquejada per a permetre un 
canvi de la fórmula en cas que així es consideri. 

2
rdla −

=  

 

Tenint en compte la proporció de pujades i baixades entre trams que 
estan representades en la fig.45, els valors dels paràmetres P i B vénen definits 
per la demanda (D) horària i l’interval de pas de la línia (h).  

60
·

2
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·)2·(
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· h
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=⇒=−+  

60
·

2
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Fig.45 Gràfiques de Pujades i Baixades considerades en el model. 
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Aquests dos paràmetres, P i B signifiquen la quantitat de passatgers que 
pugen o baixen per unitat de longitud. Aquest càlcul es fa en cada un dels tres 
casos de demanda, en HP, HM, HV. Per a poder saber els passatgers per 
parada s’ha de fer un canvi d’unitats, canviant longitud per parades. 

apn
aPparpaxP

º
·)/( =  

apn
aBparpaxB

º
·)/( =  

nºpa= nombre de parades dintre del tram de longitud a. 
 

Cal comentar que el paràmetre a s’ha estimat a partir de la longitud del 
corredor i la distància recorreguda mitja. No obstant, l’usuari pot introduir 
aquest valor en el cas que sigui conegut. La interpretació física d’a es correspon 
a la longitud de la zona que atrau o genera viatges en el començament i 
acabament de la línia de forma més diferenciada.  

Un cop construïdes les gràfiques de pujades i baixades de la línia es pot 
calcular la gràfica d’ocupació del bus en cada parada. Un exemple n’és la figura 
46 que s’exposa a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 Estructura i Particularitats del Model 

Un cop explicades totes les dades necessàries per al funcionament del 
model i tots els càlculs preliminars, només queda per explicar quina és 
l’estructura del seu funcionament. Primerament cal comentar que les dades que 
s’introdueixen al model han de ser compatibles, en cas de no ser així el model 
ho detecta i avisa a l’usuari de la forma en que ha de canviar els valors. 

Aquesta situació es produeix amb les dades de capacitat de l’autobús i 
l’interval de pas. Si es té un demanda establerta, i es defineix una capacitat de 
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Fig.46 Gràfica d’ocupació en parades proposada per al càlcul. 
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l’autobús i un interval de pas, pot ser que en algunes parades la capacitat 
necessària sobrepassi la real, amb la qual cosa s’ha d’augmentar la capacitat 
del vehicle o disminuir l’interval de pas per a solucionar-ho. 

El mecanisme que utilitza el model per a determinar si la relació entre 
aquestes dades és correcte o no és mitjançant la gràfica d’ocupació de la línia, 
si en alguna parada l’ocupació calculada és superior a l’admissible, el model fa 
el següent avís: 

"ATENCIÓ!! S'ha de disminuir l'interval o augmentar la capacitat del bus" 

D’aquesta manera l’usuari es dóna conta que ha de canviar algun valor de 
la taula de Dades del Corredor. 

6.2.5.1 Opcions de Servei 

L’estructura del model és la següent: dintre de cada camp existeixen 
diferents nivells de servei, el model calcula totes les combinacions de 
característiques entre les proposades i finalment decideix quina és la millor 
opció per a implantar-la en el corredor analitzat. Els camps en que s’han 
separat les característiques es presenten a continuació amb cada una de les 
possibilitats a considerar. 

 Tipus de Via per la que circula l’autobús 
o Carril integrat a la via convencional (vehicles públics + privats). 
o Carril BUS marcat amb pintura dintre una via convencional. 
o Carril totalment segregat de la via convencional. 

 Tipus de Parades existents 
o Parades Estàndard. A l’estil de les línies d’autobusos 

convencionals. 
o Estacions tipus Metro. A l’estil de Curitiba o Transmilenio. 

 Prioritat Semafòrica 
o Existència de Prioritat Semafòrica en interseccions. 
o No existència de Prioritat Semafòrica en interseccions. 

 Sistema d’Informació 
o Existència d’un Sistema d’Informació en la línia. 
o No existència d’un Sistema d’Informació a la línia. 

opcionscontrolsistsemàforsparadesviaCombn 24).(2)·(2)·(2)·(3º ==  

Per tant, si apliquem els coneixements de combinatòria, es pot veure que 
hi ha un total de 24 opcions possibles. Però, quina d’aquestes opcions és la que 
produeix uns menors costos al sistema? Aquesta és la pregunta que intenta 
respondre aquest DSS. 

Cada una de les aplicacions esmentades té uns costos i unes prestacions 
aportades a la línia de transport, aquestes característiques intrínseques de cada 

)13.6(
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aplicació són les que fan variar els costos totals del sistema al escollir una opció 
o una altra. La taula següent explica quines repercussions té cada una de les 
aplicacions considerades. 

 APLICACIÓ REPERCUSSIONS 
 - Cost baix. Integrat 
 - Velocitat comercial baixa. 
 - Cost mig. Pintat 
 - Velocitat comercial intermèdia. 
 - Cost elevat. 

Carril 

Segregat 
 - Velocitat comercial elevada. 
 - Cost baix. Estàndard 
 - Molt temps en parades. Una sola porta d'accés. 
 - Cost elevat. 

Parades 
Metro 

 - Disminució del temps en parades. Ús de totes les portes. 
 - Cost elevat. Sí 
 - Augment de la velocitat comercial. Poc temps en interseccions. 
 - Cost nul. 

Prioritat 
Semafòrica 

No 
 - Temps perdut en interseccions important. 
 - Cost elevat.  Sí 
 - Bona percepció del temps d'espera en parada. 
 - Cost nul. 

Sistema 
d’Informació 

No 
 - Mala percepció del temps d'espera en parada. 

 

 
6.2.5.2 Fulla de Càlculs  

Per a calcular els costos per l’usuari, l’operador i els totals de cada una de 
les combinacions possibles, s’ha disposat una fulla dintre el model (Càlculs) on 
es poden observar, si es vol, els resultats de cada una d’elles. 

En aquesta fulla estan disposades de forma consecutiva les diferents 
opcions, cada una està en un quadre on es presenten algunes dades relatives a 
l’opció i els costos totals referits a aquesta opció. Els costos estan separats en 
usuaris i operador i cadascun d’aquests està descompost en diferents orígens. 

Primerament, tal i com es pot veure a la taula 12 hi ha una taula on 
s’especifiquen les dades característiques que són variables a cada opció, la 
velocitat de la via, les portes disponibles per a pujar al vehicle, el temps mig en 
intersecció i el coeficient del temps d’espera. Aquestes dades són necessàries 
per als càlculs dels costos. 

 

 

 

Taula 11. Taula de repercussions associades a cada aplicació. 
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Sistema Bus Estàndard 
1 velocitat en la via: 24,75 km/h 
1 portes disponibles: 1 porta 
0 temps en intersecció: 10,27 seg 
0 coeficient del temps d'espera: 1,5   

          
  Km anuals recorreguts per bus: 42548,57 km 
  Nº d'autobusos en HP: 7 busos 
  Velocitat comercial obtinguda: 11,96 km/h 

 

A més també s’inclouen altres dades que es troben a partir del càlcul 
d’alguns costos, com per exemple el nombre d’autobusos necessaris en hora 
punta (nb) que s’obté a partir del temps de cicle en HP i l’interval de pas. 

h
Tc

n HP
b =  

També és necessari conèixer el nombre de kms anuals que es fan per 
autobús per a poder calcular els costos de manteniment dels vehicles 
(combustible, lubricant i pneumàtics). Aquest paràmetre es calcula a partir de la 
velocitat comercial dels autobusos (Vc), el nombre d’hores de servei al dia (en 
aquest cas s’ha considerat 17 hores), el nombre promig d’autobusos necessaris 
( bn ) i el nombre d’autobusos totals en hora punta (nb). 

b

bc
anual n

nVh
L

··17
=  

Finalment, també s’informa de la velocitat comercial promig a la que 
circularan els vehicles de la línia, un paràmetre molt important tant en el càlcul 
com a l’hora d’informar del nivell de servei ofert. El càlcul d’aquesta velocitat 
s’efectua a partir del temps de trajecte (tt) i la distància de recorregut. 

t

r
c t

dV =  

Per acabar, comentar que l’altra part dintre de cada opció és la del càlcul 
dels costos, de forma desgranada per a poder veure quins factors són en cada 
cas els que més influeixen en el cost final del sistema. La taula 13 representa la 
taula de costos d’una opció inventada. 
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Taula 12. Taula resum de les dades de cada opció.
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Costos Usuari = 23945,968 €/dia Costos Operador = 132823,80 €/dia
temps d'accés: 0,381 h   Cost de la via: 0,00 €/dia
temps d'espera: 0,063 h   Cost dels busos: 132758,26 €/dia
temps de recorregut: 0,075 h   Cost de les parades: 65,53 €/dia
  viatge: 0,036 h   Prioritat semafòrica: 0,00 €/dia
  interseccions: 0,026 h   Sistema informació: 0,00 €/dia
  parades: 0,013 h           
                  
  COST TOTAL = 156769,763 €/dia     

 

6.2.5.3 Fulla de Resultats  

Finalment, la fulla de resultats proposa la millor alternativa per optimitzar 
costos en la línia estudiada i exposa les característiques principals i prestacions 
que ofereix aquesta opció. Aquestes característiques són els costos totals, 
costos pels usuaris, costos per l’operador, la velocitat comercial obtinguda i per 
últim, la quantitat d’autobusos que són necessaris per cobrir el servei en hora 
punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.47 Exemple hipotètic de la Pantalla de Resultats del model. 

Taula 13. Taula resum de Costos de cada opció.




