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- 8. CONCLUSIONS - 
 

Un cop finalitzat aquest estudi es poden extreure diverses conclusions, i 
no només pel que fa al model suport d’aquesta tesina sinó referents també al 
mètode de transport Bus Rapid Transit. 

Primerament es pot parlar del caràcter econòmic d’aquest mètode de 
transport, ja que com s’ha comentat, es poden obtenir uns resultats molt 
satisfactoris amb una inversió més aviat moderada. Per a fer-se una idea, la 
despesa necessària per a muntar una línia d’aquest tipus de transport estaria 
per sobre de la línia d’autobús convencional però menor a la necessària per un 
tramvia modern. Això és un ordre de magnitud, ja que la despesa necessària 
fluctua depenent de la quantitat de prestacions de que es vulgui dotar la xarxa. 

S’ha de tenir en compte que el naixement d’aquest sistema va sorgir a 
partir d’un exercici de reenginyeria del transport per a poder solucionar un 
problema de transport urbà mitjançant els recursos disponibles. Per aquesta 
raó, i un cop vistos els bons resultats d’aquesta mesura, és lògic plantejar-se la 
utilitat d’aquesta nova forma de pensar pels demés mètodes de transport. 
D’aquesta manera sembla que es segueixi el camí més sensat per optimitzar la 
inversió en transport i per tant, poder dotar als habitants del millor servei 
possible. 

Un altre punt a tenir en compte és l’àmbit d’aplicació del BRT. Tot i que en 
els seus orígens va ser utilitzat en ciutats de països en vies de 
desenvolupament, pensar que només és aplicable en aquests casos és un error 
ja que, tal i com s’ha vist, cada cop més ciutats modernes aposten per aquest 
mètode de transport urbà. Això és possible degut a la gran flexibilitat del 
sistema que permet adequar-se a la inversió que es desitgi realitzar. 

No obstant, cal dir que el sistema BRT és molt adequat per a ciutats de 
gran extensió, sobretot si tenen un caràcter lineal i unes avingudes ben amples. 
Amb aquestes circumstàncies la seva aplicació resulta molt senzilla i a la vegada 
molt adequada per les característiques de la ciutat. En el cas de ciutats de l’estil 
de Barcelona la seva aplicació és possible tot i que potser resulta més 
convenient com un mètode de transport interurbà entre els barris o ciutats més 
properes i la ciutat principal. 
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Pel que fa al model de suport creat en aquest treball i als resultats 
obtinguts de l’aplicació en un escenari teòric també se’n poden extreure 
diverses conclusions.  

Primer mencionar la utilitat de l’esmentat model alhora de plantejar-se el 
disseny d’una xarxa mitjançant un sistema Bus Rapid Transit. Això és així 
perquè s’obté una primera estimació de quina pot ser l’opció més adequada 
sense la necessitat de gaires esforços i de manera molt simple i ràpida. 

A més, permet simular els costos i el rendiment de diferents opcions que 
estiguin en estudi per poder decidir quina és la més convenient. Per aquestes 
raons es recomana l’ús del model com una eina d’ajuda o de 
predimensionament de la xarxa, però no tant com la eina de decisió final. 

Finalment, algunes conclusions que s’han obtingut a partir de l’aplicació 
del model són les següents: 

 La diferència entre implantar un sistema BRT de grans prestacions i 
un molt més econòmic, a més de notar-se en el cost assumit per 
l’operador, també es nota en la velocitat comercial dels autobusos. 
És a dir, la línia econòmica sempre oferirà una velocitat major o 
igual a la de la línia de grans prestacions, ja que amb els mateixos 
recursos es poden dur a terme un nombre major d’iniciatives. Per 
aquesta raó i des del punt de vista de la velocitat de desplaçament, 
és millor utilitzar un sistema econòmic que un de molt car. 

 Les mesures que més apareixen en l’ opció escollida pel model són 
Prioritat Semafòrica, Sistema d’Informació i el Carril Pintat. Això 
segurament és degut al seu poc cost inicial i de manteniment en 
comparació amb altres mesures considerades i als bons resultats 
que aporten al sistema.  

Cal tenir en compte, en els casos de prioritat semafòrica i de carril 
pintat que, aplicant-los, s’està perjudicant a altres modes de 
transport (sobretot als vehicles privats). Així doncs, la decisió 
d’aplicar-los va molt relacionada a la prioritat que se li vulgui donar 
al transport públic respecte al privat. 

 La quantitat de semàfors que funcionen amb ona verda és 
important en aquelles opcions on no es consideri la prioritat 
semafòrica. En les altres, en canvi, no influeix en el resultat final.  

En l’escenari estudiat l’opció escollida incloïa la prioritat semafòrica i 
s’ha mantingut amb l’augment de semàfors en ona verda, però 
d’altres vegades es pot donar el cas que la millor opció passi a ser 
una altra degut a que els costos de les alternatives sense prioritat 
van disminuint. 
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 La Demanda Diària és una de les variables que més influeixen en la 
decisió final del model. Tal i com s’ha vist en el model, un 
increment notable de la demanda pot fer variar l’opció escollida 
com a òptima. A més, una demanda suficientment elevada provoca 
que l’opció amb el màxim grau de prestacions (la més cara), passi a 
ser l’òptima. Aquesta opció és la següent: 

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

 La Longitud de la línia no és un paràmetre gaire determinant. Com 
és normal, a major longitud més grans seran els costos però 
difícilment influeix en l’opció escollida pel model. L’única diferència 
que es nota al augmentar la longitud de la línia és la desaparició del 
Sistema d’Informació. 

Aquesta valoració sols és vàlida entre dos opcions de 
característiques iguals (inclòs la demanda estimada) excepte la 
longitud del corredor i per tant, el nombre de parades. 

No obstant, un increment de la longitud de la línia va associat al 
corresponent increment de la demanda i per tant, en aquest cas sí 
que seria un factor determinant, tal i com s’ha comentat en el punt 
anterior. 

 La distància de recorregut és un paràmetre molt important en 
qualsevol planificació d’una futura línia BRT, ja que influeix de 
forma notable en tots els apartats de la línia, és a dir, els costos de 
l’operador, de l’usuari, així com la velocitat comercial i el nombre de 
vehicles necessaris. Però sobretot, és important tenir ben equilibrat 
aquest valor perquè pot provocar un canvi de l’alternativa òptima. 

 Un dels factors estudiats és la velocitat permesa pel corredor 
segregat. Això fa que en molts més casos sigui rentable aplicar el 
carril segregat ja que els costos no augmenten i si les bones 
repercussions. 

D’aquesta manera, 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. Cosa que canvia quan l’opció 
escollida utilitza un menor nombre d’autobusos necessaris, llavors 
aquest costos són menors. 

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. 




