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- 7. APLICACIÓ I ANÀLISI DE RESULTATS - 
 

Un cop arribat aquest punt del document els sistemes Bus Rapid Transit ja 
han deixat de ser uns desconeguts en tots els aspectes, gràcies al tractament 
dels orígens i la  història de la seva implantació així com per les característiques 
i les bases tècniques del seu funcionament. 

A més, l’apartat anterior ha servit per explicar de forma extensa el model  
que s’ha creat com a suport de la tesina, aquest model pretén ser una eina 
d’ajuda de decisió davant la implantació d’una línia BRT. És a dir, informa de les 
característiques que s’han d’aplicar a la línia per aconseguir minimitzar els 
costos totals del sistema. 

En l’apartat que comença es tracta d’aplicar el model en diferents 
escenaris hipotètics per tal de veure quins resultats dóna el model en cada cas, 
analitzant posteriorment la solució obtinguda i treure’n conclusions. Tot i que en 
cada apartat existirà un escenari base sobre el que s’aplicarà el model, també 
s’efectuaran diverses modificacions per veure com es comporta el model en 
diferents casos d’un mateix àmbit. 

Com s’ha comentat en anteriors capítols, s’han considerat dos opcions a 
l’hora d’aplicar el model, la primera que representa la voluntat de crear una línia 
de grans prestacions pels habitants i per tant amb una forta inversió 
econòmica; i la segona opció que intenta aconseguir el màxim resultat amb la 
mínima inversió possible, per tant, molt més econòmica.  

 

    
Grans 

Prestacions Econòmic   
COSTOS DE CONSTRUCCIÓ DE LA VIA 
1. Carril integrat: 0 0 €/km 
2. Carril pintat: 6000 1000 €/km 
3. Carril segregat: 4140000 500000 €/km 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓ DE PARADES 
1. Parada estàndard: 19800 7000 €/parada 
2. Parada tipus metro: 300000 120000 €/parada 
Estació de transbord: 120000 80000 € 
Estació intermodal: 20000000 12000000 € 

 Taula 14. Quadre de costos de cada una de les opcions considerades. 
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Tal i com s’ha esmentat en anteriors ocasions, el model considera un 
conjunt de 24 tipologies d’actuacions possibles. D’aquí en endavant, no només 
s’analitzarà la solució escollida pel programa sinó que també es tindrà en 
compte l’evolució de les 23 restants alternatives. Aquestes taules seran molt 
útils per veure la influència de cada variació aplicada en cada una de les 
opcions. No obstant, per qüestions de comoditat en les taules no s’usarà el nom 
de cada una d’aquestes alternatives sinó el nombre que la representa. Per 
aquesta raó es representa a continuació la taula 15 que exposa els números 
assignats a cada una. 

 
1 Sistema Bus Estàndard 
2 Bus Estàndard amb Sistema d'Informació en parades 
3 Bus Estàndard amb Prioritat Semafòrica dels Autobusos 
4 Bus Estàndard amb Prioritat Semafòrica dels Autobusos i Sistema d'Informació 
5 Bus Estàndard amb Parada tipus Metro 
6 Bus Estàndard amb Parada tipus Metro i Sistema d'Informació 
7 Bus Estàndard amb Parada tipus Metro i Prioritat Semafòrica 
8 Bus Estàndard amb Parada tipus Metro, Prioritat Semafòrica i Sistema d'Informació 
9 Sistema Bus amb Carril Pintat 

10 Carril Bus Pintat amb Sistema d'Informació 
11 Carril Bus Pintat amb Prioritat Semafòrica 
12 Carril Bus Pintat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d'Informació 
13 Carril Bus Pintat amb Parada tipus Metro 
14 Carril Bus Pintat amb Parada tipus Metro i Sistema d'Informació 
15 Carril Bus Pintat amb Parada tipus Metro i Prioritat Semafòrica 
16 Carril Bus Pintat amb Parada tipus Metro, Prioritat Semafòrica i Sistema d'Informació 
17 Sistema Bus amb Carril Segregat 
18 Carril Bus Segregat amb Sistema d'Informació 
19 Carril Bus Segregat amb Prioritat Semafòrica 
20 Carril Bus Segregat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d'Informació 
21 Carril Bus Segregat amb Parada tipus Metro 
22 Carril Bus Segregat amb Parada tipus Metro i Sistema d'Informació 
23 Carril Bus Segregat amb Parada tipus Metro i Prioritat Semafòrica 
24 Carril Bus Segregat amb Parada tipus Metro, Prioritat Semafòrica i Sistema d'Informació 

 

 
Així doncs, a partir d’ara, sempre que apareguin els nombres d’aquesta 

taula farà referència a les característiques citades al seu costat. 

 

7.1 Descripció del Escenari Base. Eixample de Barcelona 

En aquest escenari es suposa que la línia que es vol implantar transcorre 
per una malla urbanística de l’estil de l’eixampla de Barcelona, és a dir, 
totalment ortogonal i regular. Tenint en compte que l’Eixample està format per 
illes d’uns 100 metres, en nombre de semàfors que s’hauran de considerar serà 
d’uns 10 per quilòmetre.  

Taula 15. Taula de nombres assignats a cada opció.
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En primer cas es considerarà una línia de 2 km de longitud, amb 20 
interseccions semaforitzades, de les quals cap grup dóna el servei d’ona verda 
als vehicles, amb una demanda estimada de 15.000 passatgers al dia i un 
interval de pas entre autobusos de 5 minuts. 

Pel que fa a les característiques del vehicle, comentar que aquest no pot 
sobrepassar els 50 Km/h al circular, tampoc en cas de fer-ho per la via 
segregada. La capacitat dels autobusos serà de 160 passatgers, disposaran de 
4 portes i un cost d’adquisició de 200.000 € per vehicle. Les parades es 
disposaran amb una separació mitjana de 400 metres, i es necessitaran dos 
estacions intermodals (una en cada extrem de la línia). 

Aplicant el model a aquestes característiques s’obtenen els següents 
resultats:  

 

Línia de Grans Prestacions: 

“Carril Bus Pintat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d’Informació” 

162328 €/dia de Costos Totals del Sistema   
 29613 €/dia de Costos pels Usuaris     

132715 €/dia de Costos per l'Operador     
18,8 Km/h de Velocitat Comercial dels Autobusos   

 6 és el número d'Autobusos necessaris en Hora Punta   

 

Línia Econòmica: 

“Carril Bus Segregat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d’Informació” 

161280 €/dia de Costos Totals del Sistema     
28413 €/dia de Costos pels Usuaris     
132867 €/dia de Costos per l'Operador     
23,3 Km/h de Velocitat Comercial dels Autobusos   

 6 és el número d'Autobusos necessaris en Hora Punta   

 

De la comparació dels resultats obtinguts es poden fer alguns comentaris, 
en primer lloc, com era d’esperar, la línia econòmica provoca uns costos totals 
menors a la de grans prestacions. 

Això es veu reflectit a la gràfica de la pàgina següent on s’observa el cost 
total de la línia de Grans Prestacions i la Línia Econòmica per cada una de les 
alternatives considerades en el programa. Com es pot observar, en tots els 
casos el cost total que provoca una línia econòmica és inferior a la de grans 
prestacions, en algunes alternatives la diferència no és gaire rellevant però en 
d’altres és molt considerable. Aquesta gràfica reafirma la lògica inicial ja que 
amb una línia econòmica s’aconsegueix el mateix cost per als usuaris amb un 
cost per l’operador menor a la de grans prestacions, per cada alternativa 
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estudiada. A més es pot observar que, tot i seguir una llei molt semblant, 
l’opció més econòmica varia en funció dels costos emprats. 

 

COSTOS TOTALS
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Pel que fa al nombre d’autobusos, les dos opcions acaben necessitant la 
mateixa quantitat en hora punta, i per acabar, és curiós observar que la línia 
que pretén gastar més diners per aconseguir un sistema de transport modern i 
de qualitat per als usuaris acaba operant amb una velocitat comercial inferior a 
l’opció més econòmica. 

 

7.2 Variació del Nombre de Semàfors en Ona Verda 

En l’escenari base es considera que cap dels semàfors opera en règim 
d’ona verda, per aquesta raó ara s’estudiarà l’influència d’augmentar el nombre 
de semàfors en ona verda en el resultat del model. 

Per aquesta raó es calcularan sobre l’escenari base diverses opcions, la 
primera considerant que aquest nombre de semàfors correspon al 25% del 
total, la segona considerant que correspon a la meitat i per últim al 75% del 
total. Aquest últim valor no pot ser superat perquè es dóna el cas que les 
parades estan situades cada 400 metres i els semàfors cada 100 per tant, 
l’autobús només pot circular en ona verda entre parades o el que és el mateix, 
entre grups de quatre semàfors. 

Fig.48 Gràfic comparatiu de Costos totals per les dos línies propostes. 
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Després d’aplicar el model en cada una de les situacions esmentades, s’ha 
arribat a una sorprenent solució, en tots els casos el resultat és el mateix, que 
és el que es presenta a continuació. 

 

Línia de Grans Prestacions: 

“Carril Bus Pintat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d’Informació” 

162328 €/dia de Costos Totals del Sistema   
 29613 €/dia de Costos pels Usuaris     

132715 €/dia de Costos per l'Operador     
18,8 Km/h de Velocitat Comercial dels Autobusos   

 6 és el número d'Autobusos necessaris en Hora Punta   

 

Línia Econòmica: 

“Carril Bus Segregat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d’Informació” 

161280 €/dia de Costos Totals del Sistema     
28413 €/dia de Costos pels Usuaris     
132867 €/dia de Costos per l'Operador     
23,3 Km/h de Velocitat Comercial dels Autobusos   

 6 és el número d'Autobusos necessaris en Hora Punta   

 

La següent gràfica pot ajudar a entendre el fenomen que a provocat 
aquest curiós resultat. Aquesta gràfica compara el cost total de cada una de les 
alternatives en funció del percentatge de semàfors en ona verda.  

 

 

 

 

Fig.49 Gràfic de l’influència de l’ona verda en cada una de les alternatives estudiades 
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Tot i que la lògica fa pensar que augmentar el nombre d’interseccions en 
ona verda provoca la pèrdua d’utilitat de la prioritat semafòrica, aquí es troba el 
cas contrari i la solució optada segueix sent la mateixa (amb la implantació de 
la prioritat semafòrica inclosa). A més, totes les característiques del corredor 
obtingut es mantenen, des dels costos diaris fins a la velocitat comercial de la 
línia o el nombre d’autobusos necessaris. 

Per a poder comprendre la raó d’aquest fenomen, s’han fabricat dues 
taules, una per cada opció de línia, on es pot observar la variació dels costos 
totals de cada opció de transport presentada en funció del percentatge 
d’interseccions amb l’ona verda en funcionament. 

 
 COSTOS TOTALS 
 0% 25% 50% 75% 

1 169692,15 168854,32 167766,34 166928,51 
2 167103,81 166265,98 165164,85 164327,02 
3 166127,94 166127,94 166127,94 166127,94 
4 163526,45 163526,45 163526,45 163526,45 
5 175419,50 174581,67 173743,84 172655,86 
6 172804,86 171967,03 171129,20 170028,07 
7 171850,91 171850,91 171850,91 171850,91 
8 169223,12 169223,12 169223,12 169223,12 
9 168759,40 167671,42 166833,59 165995,76 

10 166171,06 165069,93 164232,10 163394,27 
11 164942,84 164942,84 164942,84 164942,84 
12 162328,20 162328,20 162328,20 162328,20 
13 173736,28 172898,45 172060,62 171222,80 
14 171872,11 171034,28 169933,15 169095,32 
15 170413,46 170413,46 170413,46 170413,46 
16 168290,37 168290,37 168290,37 168290,37 
17 168819,40 167981,57 167143,75 166055,76 
18 166217,91 165380,08 164542,26 163441,12 
19 165253,00 165253,00 165253,00 165253,00 
20 162638,36 162638,36 162638,36 162638,36 
21 174546,75 173708,92 172871,09 171783,11 
22 171918,96 171081,13 170243,30 169142,17 
23 170975,97 170975,97 170975,97 170975,97 
24 168335,03 168335,03 168335,03 168335,03 

 

 

La taula 16 d’aquesta pàgina, i la 17 de la següent, aporten molta 
informació útil. En primer lloc, les files amb els nombres de color carbassa 
representen aquelles línies que disposen de la prioritat semafòrica, i per tant, 
com aquest sistema s’ha d’implantar en totes les interseccions existents (i 
aquest valor no varia), el resultat es manté constant.  

Pel que fa als valors en lila representen aquelles línies on no s’implanta la 
prioritat semafòrica, per tant, és lògic pensar que en aquest cas els costos 

Taula 16. Taula de Variació de Costos Totals en funció del percentatge d’ona 
verda. Línia de Grans Prestacions. 
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totals seran variables, tal i com així ocorre en les taules. A més, com era de 
preveure, aquest cost disminueix a mesura que el nombre d’interseccions amb 
ona verda augmenta. 

Finalment, la fila de fons groc representa la opció que ha escollit el model 
en totes els casos ja que és la mínima en totes les columnes. Com es pot 
observar, aquest valor no varia perquè es té en compte la Prioritat Semafòrica. 

En conclusió, la raó per la que l’augment del percentatge d’interseccions 
en ona verda no influeixi en la solució final del model és perquè tot i que aquest 
fet provoca una disminució dels costos totals en les opcions que no consideren 
la prioritat semafòrica, aquestes no són suficientment grans com per arribar al 
valor que proposa el model inicialment (el mínim de tots els possibles). 

 
 COSTOS TOTALS 
 0% 25% 50% 75% 

1 169663,51 168825,68 167737,70 166899,87 
2 167075,17 166237,35 165136,21 164298,38 
3 166099,30 166099,30 166099,30 166099,30 
4 163497,81 163497,81 163497,81 163497,81 
5 172299,87 171462,04 170624,21 169536,23 
6 169685,23 168847,40 168009,57 166908,43 
7 168731,27 168731,27 168731,27 168731,27 
8 166103,48 166103,48 166103,48 166103,48 
9 168728,93 167640,95 166803,12 165965,29 

10 166140,60 165039,46 164201,63 163363,80 
11 164912,38 164912,38 164912,38 164912,38 
12 162297,74 162297,74 162297,74 162297,74 
13 170614,82 169776,99 168939,16 168101,34 
14 168750,65 167912,82 166811,68 165973,86 
15 167292,00 167292,00 167292,00 167292,00 
16 165168,90 165168,90 165168,90 165168,90 
17 167461,08 166623,25 165785,43 164697,44 
18 164859,59 164021,76 163183,94 162082,80 
19 163894,68 163894,68 163894,68 163894,68 
20 161280,04 161280,04 161280,04 161280,04 
21 170097,44 169259,61 168421,78 167333,80 
22 167469,65 166631,82 165793,99 164692,85 
23 166526,65 166526,65 166526,65 166526,65 
24 163885,71 163885,71 163885,71 163885,71 

 
 
 

7.3 Variació de la Demanda Diària 

Un dels factors més importants i decisius per al plantejament d’un sistema 
de transport és el nombre de passatgers a qui ha de donar el servei, o el que és 
el mateix, la demanda estimada diària de la línia. 

Taula 17. Taula de Variació de Costos Totals en funció del percentatge d’ona 
verda. Línia Econòmica. 
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En aquest apartat es pretén veure com influeix la demanda en la decisió 
final del model, així que sobre l’escenari base s’ha modificat aquest paràmetre 
de forma continuada per poder delimitar en quins valors es produeix el canvi 
d’opció escollida pel model. 

Al considerar el BRT un sistema de transport de masses, el valor mínim 
per el que es començarà serà el de 10.000 passatgers diaris. Aquest valor 
s’anirà incrementant fins a arribar a conèixer quina demanda és la que 
necessita el màxim grau de prestacions. Cal tenir en compte que la demanda 
considerada és la que correspon a la totalitat de la línia, per aquesta raó la 
demanda en cada sentit representarà la meitat d’aquest valor. 

 

Línia de Grans Prestacions: 

Quan la demanda diària es troba entre els 10.000 fins als 15.900 
passatgers, la línia necessita que sigui menor a la d’abans esmenada, és a dir: 

“Carril Bus Pintat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d’Informació” 

És a dir, en nivells de demanda semblants o inferiors als de l’escenari 
base, no surt  rendible implantar el carril segregat i s’opta pel carril bus pintat. 
Tot i que el tipus de línia és el mateix en tot l’interval, les característiques de 
funcionament no són les mateixes ja que la demanda va augmentant, i per 
tant, els costos també ho fan i la velocitat comercial disminueix. Això és pot 
comprovar amb la taula 18 exposada a continuació. 

 
  Demanda Diària (pax/dia) 
  10000 15900 

Costos Totals 151725,47 164238,10 
Costos pels Usuaris 19275,96 31523,09 

Costos per l'Operador 132449,51 132715,01 
Km/h (vel. com.) 21,23 18,47 
nº busos en HP 5 6 

 

 
Dels 16.000 fins als 33.000 passatgers diaris, la millor opció canvia i passa 

a ser la següent: 

“Carril Bus Segregat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d’Informació” 

La taula que es presenta a continuació resumeix les característiques de 
funcionament en cada un dels casos extrems d’aquest interval. L’increment de 
demanda segueix tenint les repercussions esperades, en l’increment de costos i 
de vehicles i la disminució de la velocitat comercial. 

 

Taula 18. Taula explicativa de la repercussió de la demanda.
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  Demanda Diària (pax/dia) 
  16000 33000 

Costos Totals 164681,48 203062,08 
Costos pels Usuaris 30456,33 68040,44 

Costos per l'Operador 134225,15 135021,64 
Km/h (vel. com.) 22,71 15,56 
nº busos en HP 6 9 

 

Per últim, amb una demanda igual o superior als 33.100 pax/dia, l’opció 
òptima torna a canviar i arriba al màxim nivell de prestacions de la línia. 

“Carril Bus Segregat amb Parada tipus Metro, Prioritat Semafòrica i Sistema 
d’Informació” 

 

Per a poder entendre de forma més senzilla les evolucions de cada una de 
les opcions explicades en aquest apartat, s’exposa a continuació una gràfica on 
es representen els costos de cada alternativa en funció de la demanda diària.  

EVOLUCIÓ DEL COST TOTAL EN FUNCIÓ DE LA DEMANDA DIARIA
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En aquesta gràfica es pot observar com les alternances de l’alternativa 
òptima al augmentar la demanda és degut a les diferents pendents que tenen 
cada una de les funcions de cost per a cada alternativa.  

 

Línia Econòmica: 

En aquest cas, els intervals són diferents, ja que des dels 10.000 
passatgers per dia ja surt a compte utilitzar el carril segregat, i per tant la opció 

Taula 19. Taula explicativa de la repercussió de la demanda.

Fig.50 Gràfica de l’evolució del cost total en funció de la demanda diària. 
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escollida quan la demanda diària es troba entre aquests 10.000 i els 24.800 
passatgers és la següent: 

“Carril Bus Segregat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d’Informació” 

 
  Demanda Diària (pax/dia) 
  10000 24800 

Costos Totals 151077,31 182636,29 
Costos pels Usuaris 18475,98 49238,47 

Costos per l'Operador 132601,33 133397,82 
Km/h (vel. com.) 27,11 18,35 
nº busos en HP 5 8 

 
 
 
Per tant, quan s’utilitza un sistema de transport més econòmic surt a 

compte implantar més prestacions per una demanda més petita, cosa que fa 
que el servei donat no sigui tan bo en estructures utilitzades però molt millor en 
temps de desplaçament dels usuaris. Això es fa patent al observar que la 
velocitat comercial que assoleixen els autobusos en la línia de grans prestacions 
per una demanda de 15.900 pax/dia és la mateixa que la línia econòmica 
assoleix quan dóna servei a 24.800 passatgers diaris. 

Si la demanda és igual o superior als 24.900 usuaris per dia ja surt a 
compte implantar les màximes prestacions i per tant en el model recomana: 

“Carril Bus Segregat amb Parada tipus Metro, Prioritat Semafòrica i Sistema 
d’Informació” 

 

7.4 Variació la Longitud del Corredor 

Aquest apartat té com a objectiu conèixer la influència de la longitud del 
corredor en el resultat final del model. Per a fer-ho s’ha aplicat l’escenari base 
amb les úniques variacions de la longitud de la línia i el nombre d’interseccions 
(ja que s’ha de seguir mantenint el ràtio d’un semàfor cada 100 metres). 

En cap cas s’ha considerat una longitud inferior a la del escenari base, la 
principal raó per a fer-ho és perquè en cas contrari es podria donar el fet de 
tenir una línia amb només dos o tres parades, cosa totalment absurda. 

És important mencionar el fet que la demanda diària no s’ha modificat en 
cap iteració. Així doncs, al mantenir la demanda i augmentar la longitud (més 
parades) provoca que en cada parada la quantitat de passatgers disminueixi, 
disminuint així el temps perdut per parada. 

 

Línia de Grans Prestacions: 

Si es va incrementant la longitud del corredor de forma continuada, es pot 
observar que l’opció escollida pel model en l’escenari base es manté fins a 

Taula 20. Taula explicativa de la repercussió de la demanda.
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arribar als 20 km de longitud, a partir dels 21 km la opció passa a ser la 
definida a continuació, la qual es manté fins a longituds de línia totalment 
inimaginables (p. ex. 300 km). 

“Carril Bus Pintat amb Prioritat Semafòrica” 

És a dir, l’únic en que ha influenciat la longitud de la línia a igualtat de tots 
els altres paràmetres és el d’anular la necessitat d’implantació del sistema 
d’Informació. 

Per a poder veure l’evolució de cada una de les opcions valorades, es 
representa la taula 21 en aquesta pàgina on es pot veure la variació dels costos 
totals, així com el seu increment entre una iteració i l’anterior. 

Es pot observar que l’opció a dalt esmenada es la que en tots els casos té 
un increment més petit i per tant, es qüestió d’augmentar la longitud fins que 
sigui ella l’òptima, tal i com així ha succeït en una longitud de 21 km (tot i que 
la taula està representada la de 30 km). 

Així doncs, és intuïtiu pensar que un cop el Carril Bus Pintat amb Prioritat 
Semafòrica sigui el de menor cost ja no deixarà de ser la millor opció per molt 
que s’incrementi la longitud i això és perquè sempre és l’opció amb un augment 
dels costos més petit i per tant s’anirà distanciant progressivament de les altres 
opcions. 

 
 COSTOS TOTALS 
 2 km 10 km 20 km 30 km 

1 169692,15 731236,05 1432980,39 2134720,31
    561543,90 701744,34 701739,92

2 167103,81 729864,15 1434894,52 2141893,07
    562760,34 705030,37 706998,55

3 166127,94 712873,06 1396243,44 2079609,40
    546745,11 683370,38 683365,96

4 163526,45 711102,25 1396592,63 2083284,07
    547575,80 685490,38 686691,44

5 175419,50 737986,19 1441008,34 2144028,05
    562566,69 703022,14 703019,72

6 172804,86 736500,32 1442698,90 2150867,66
    563695,46 706198,58 708168,76

7 171850,91 719618,81 1404267,00 2088912,76
    547767,90 684648,18 684645,76

8 169223,12 717734,03 1404392,63 2092254,28
    548510,92 686658,60 687861,65

9 168759,40 726071,98 1422652,25 2119228,10
    557312,58 696580,27 696575,85

10 166171,06 724586,11 1424119,26 2125401,40
    558415,05 699533,15 701282,15

11 164942,84 707704,60 1385906,53 2064104,04
    542761,76 678201,93 678197,51
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12 162328,20 705819,83 1385808,60 2066779,26
    543491,62 679988,78 680970,66

13 173736,28 730570,72 1426427,54 2122281,94
    556834,44 695856,82 695854,40

14 171872,11 731222,28 1431923,64 2134376,00
    559350,17 700701,36 702452,36

15 170413,46 712936,27 1391406,61 2069622,18
    542522,81 678470,34 678215,57

16 168290,37 712451,61 1393608,60 2075749,47
    544161,24 681156,99 682140,87

17 168819,40 726872,31 1424503,06 2121879,22
    558052,91 697630,75 697376,17

18 166217,91 725215,48 1425411,15 2126719,93
    558997,56 700195,68 701308,77

19 165253,00 708498,35 1387746,37 2066989,98
    543245,35 679248,02 679243,60

20 162638,36 706442,61 1387089,54 2068499,17
    543804,25 680646,93 681409,63

21 174546,75 733622,45 1432531,00 2131437,12
    559075,70 698908,55 698906,13

22 171918,96 731851,64 1433215,54 2136111,25
    559932,68 701363,89 702895,71

23 170975,97 715496,45 1395769,93 2076293,33
    544520,49 680273,48 680523,40

24 168335,03 713383,73 1394889,54 2077469,38
    545048,71 681505,81 682579,84

 

 

Línia Econòmica: 

Pel que fa a l’opció econòmica, la reacció del model és la mateixa. Si des 
d’una longitud de dos quilòmetres fins als 24 km l’opció més favorable és la de 
carril segregat amb prioritat semafòrica i sistema d’informació, un cop la línia és 
igual o superior a aquests 24 km la millor opció passa a ser la mateixa sense el 
sistema d’informació. 

Així doncs, es pot concloure que en aquest escenari, la longitud del 
corredor no és un paràmetre que impliqui moltes variacions de l’opció més 
rentable. Això és degut, segurament, a no considerar la variació de la demanda 
juntament amb la de la longitud. 

 

7.5 Increment de la Velocitat en el Carril Segregat 

Fins ara s’ha considerat que l’única diferència entre segregar o no el carril 
era la influència de trànsit en la circulació del vehicle. Però, que passaria si la 
velocitat de circulació permesa en el carril segregat fos superior a la de la via 

Taula 21. Taula de Costos Totals en funció de la Longitud de la Línia. 
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normal? La resposta a aquesta pregunta és la que es pretén trobar en aquest 
apartat. 

Així doncs, s’ha considerat l’escenari base amb l’única variació de la 
velocitat de circulació en el carril segregat, que s’ha incrementat en intervals de 
10 km/h, per poder veure com reacciona el model davant aquesta modificació. 

 

Línia de Grans Prestacions: 

Primerament, pel que fa a la línia de grans prestacions, el model inicia la 
sèrie de resultats amb el resultat obtingut de l’escenari base; no obstant, un 
cop la velocitat de la via segregada arriba als 60 km/h l’opció escollida passa a 
ser la següent, la qual es manté constant en la resta d’iteracions fins a arribar a 
l’última, els 100 km/h (velocitat màxima considerada per l’autor per raó de 
seguretat dels vianants). 

“Carril Bus Segregat amb Prioritat Semafòrica i Sistema d’Informació” 

Això succeeix pel que fa a l’opció òptima del model, tot i així els resultats 
en cada iteració no es mantenen, raó per la qual es resumeixen a la taula 57 
que segueix a la pàgina següent. 

Observant els valors de la taula es poden fer diverses interpretacions, la 
primera és que els costos per l’operador mai augmenten a mesura que la 
velocitat permesa per la via segregada és més alta, sinó que es mantenen 
constants si no canvia l’opció escollida o disminueix el nombre d’autobusos 
necessaris, cosa que quan succeeix provoca un estalvi per aquest. 

Pel que fa als costos pels usuaris, tal i com era de preveure, l’augment de 
velocitat de circulació per la via segregada és una mesura totalment beneficiosa 
per ells ja que provoca una recessió dels seus costos. Això és degut 
principalment al increment de la velocitat comercial dels vehicles un cop l’opció 
escollida és la de carril segregat, la qual cosa provoca, un cop s’arriba a un cert 
punt, menys necessitat de vehicles. 

 
 Velocitat Via Segregada 
  50 60 70 80 90 100 

Costos Totals 162328,20 162203,36 161892,65 161394,11 161212,86 161067,86
Costos pels Usuaris 29613,19 27978,22 27667,50 27434,47 27253,22 27108,22

C. per l'Operador 132715,01 134225,15 134225,15 133959,65 133959,65 133959,65
Km/h (vel. com.) 18,85 25,55 27,40 28,98 30,33 31,51
nº busos en HP 6 6 6 5 5 5

  Pintat Segregat Segregat Segregat Segregat Segregat
 
 
 

 

Taula 22. Taula explicativa de la repercussió de la velocitat en el corredor 
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Línia Econòmica: 

En aquest cas, el comportament del model és el mateix, però degut a que 
el carril segregat ja és necessari a l’escenari base, ja no és produeix un canvi de 
l’opció escollida i per tant l’únic que es percep són les variacions comentades a l 
taula anterior. Això es pot comprovar a la taula següent- 

 
  Velocitat Via Segregada 
  50 60 70 80 90 100 

Costos Totals 161280,04 160845,04 160534,33 160035,79 159854,54 159709,54
Costos pels Usuaris 28413,22 27978,22 27667,50 27434,47 27253,22 27108,22

C. per l'Operador 132866,83 132866,83 132866,83 132601,33 132601,33 132601,33
Km/h (vel. com.) 23,34 25,55 27,40 28,98 30,33 31,51
nº busos en HP 6 6 6 5 5 5

  Segregat Segregat Segregat Segregat Segregat Segregat
 
 

 
7.6 Influència de la Distància Mitjana de Recorregut 

En el model la distància mitjana de recorregut s’aproxima de la manera 
que ja s’ha explicat en l’apartat corresponent, però aquesta aproximació no s’ha 
basat en estudis o experiències anteriors sinó que només segueix el criteri de 
l’autor.  

Així doncs, no hi ha cap raó per pensar que la realitat es vegi ben 
representada per aquesta aproximació, per aquesta raó s’ha cregut convenient 
incloure en la fulla de dades un paràmetre opcional referent a la distància 
mitjana de recorregut. D’aquesta manera es pretén aproximar més la solució en 
aquells casos que aquesta variable sigui coneguda. 

No obstant, sembla interessant plantejar-se la influència d’aquest 
paràmetre dintre del model que s’està analitzant, o el que és el mateix, com 
varia la solució proposada del model en funció de la variació de la distància de 
recorregut.  

Per a dur a terme l’estudi d’aquesta influència, s’ha decidit aplicar sobre 
l’escenari base els diferents valors de distància de recorregut, que han estat en 
cada cas de 0.5, 1, 1.5 i 2 km respectivament. 

A continuació s’adjunten les solucions obtingudes en cada un dels 
diferents casos. Tal i com es pot observar, la distància de recorregut influeix 
bastant pel que fa a la opció escollida així com als diferents costos dels sistema 
i sobretot a la flota d’autobusos necessària i la velocitat comercial de la línia. 

Amb aquestes dades es pot arribar a la conclusió que en qualsevol 
projecte d’implantació d’una línia BRT és convenient, per no dir necessari, 

Taula 23. Taula explicativa de la repercussió de la velocitat en el corredor segregat. 
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realitzar un estudi de camp per ajustar al màxim aquest paràmetre, ja que en 
cas contrari les solucions obtingudes pot ser que no representin de manera 
fiable la realitat. 

 

 

 

 

 

Fig.51 Solució del model amb una distància mitjana de recorregut de 500 m. 

Fig.52 Solució del model amb una distància mitjana de recorregut de 1000 m. 
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Fig.53 Solució del model amb una distància mitjana de recorregut de 1500 m. 

Fig.54 Solució del model amb una distància mitjana de recorregut de 2000 m. 




