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- 1. INTRODUCCIÓ - 
 

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

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

Una d’aquestes iniciatives recents que amb el pas del temps està agafant 
cada cop més força és el que s’anomena sistema Bus Rapid Transit (BRT). Però, 
que és un sistema de transport BRT? La mateixa expressió ho defineix, 
“transport públic ràpid mitjançant autobusos”. Així doncs, el que totes les 
ciutats pretenen al implantar-lo és construir el millor sistema possible de 
transport públic en superfície amb una inversió moderada. 

Aquesta inversió és la raó principal per desestimar els vehicles ferroviaris i 
decantar-se per l’ús de l’autobús. Tot i que els primers tenen més capacitat, 
impliquen un cost molt més elevat que els vehicles de pneumàtics. No obstant, 
cal dir que actualment existeixen autobusos articulats i biarticulats que, encara 
sense arribar a la capacitat del metro o del tramvia, poden operar amb unes 
ocupacions més que satisfactòries.  

Tanmateix, l’adquisició d’uns vehicles bons i moderns no garanteix un 
sistema ràpid i eficient, és necessari, doncs, que es duguin a terme altres 
mesures per aconseguir-ho. Els sistemes BRT posen en pràctica una sèrie de 
propostes imaginatives per a poder arribar a aquest objectiu. Algunes de les 
solucions que es poden comentar són, en el camp de la via de circulació, la 
implantació en algunes ciutats d’un carril exclusiu per als autobusos (totalment 
segregat de la resta de vehicles). En altres ocasions també s’ha utilitzat el carril 
bus pintat, tot i que és possible oferir el servei en una via convencional. Pel que 
fa a les parades, es pot destacar la presència d’estacions de tipus metro 
(d’accés restringit). A més a més, molts ajuntaments han optat pels sistemes de 
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prioritat semafòrica en les interseccions o sistemes d’informació en parades. 
Totes aquestes mesures, que seran explicades en el transcurs d’aquesta tesina,  
estan pensades amb un sol objectiu, millorar la velocitat comercial del sistema. 

La història ens diu que la ciutat pionera en aquest camp fou Curitiba 
(Brasil) que cap a la dècada dels setanta va començar a assentar les bases 
d’aquest nou mètode de transport. El bon resultat obtingut a Curitiba va servir 
de motivació per a moltes més ciutats de Sud Amèrica que van seguir el seu 
exemple. Entre aquestes ciutats hi trobem Bogotà, Sao Paulo, León i 
Guatemala. A partir d’aquí s’ha anat implantant a moltes ciutats del món i 
actualment ja és present en la majoria de continents. 

No obstant, aquest creixement caòtic ha provocat que el BRT no sigui un 
sistema molt rígid pel que fa a les característiques que el representen, sinó tot 
el contrari, en cada cas la ciutat ha implantat les mesures que ha cregut més 
convenients per dotar a la població d’un bon servei. Aquestes mesures podien 
ser innovacions o bé estar basades en sistemes ja existents, cosa que ha 
provocat que els sistemes BRT no tinguin unes característiques d’obligada 
implantació, sinó que existeixin un bon nombre d’iniciatives de les que es poden 
escollir les que es creguin convenients per crear el sistema de transport que es 
desitgi. Per aquesta raó es pot dir que els sistemes BRT són un mètode de 
transport molt flexible i adaptable a les necessitats de la ciutat on es vol 
implantar. 

Les dades experimentals han demostrat que aquest transport permet 
arribar a unes velocitats comercials molt properes als sistemes ferroviaris amb 
una inversió molt menor a la que necessita un metro o fins i tot un tramvia. 

Tot i això, encara avui en dia aquesta opció de transport és una gran 
desconeguda per la massa social. Això, ja sigui degut a la llunyania física dels 
seus orígens o als pocs estudis realitzats sobre ell, ha provocat moltes 
reticències a la seva implantació en les ciutats del continent europeu, que és on 
el Bus Rapid Transit ha trobat més dificultats per consolidar-se com una 
alternativa sòlida de transport públic. 

 

A la taula 1, exposada a sobre d’aquestes línies, es representa una taula 
comparativa entre els diferents modes de transport públic. Aquesta taula és 

 Railways     
(subway) 

LRT –Light 
Rail Transit Buses BRT- Bus 

Rapid Transit 

Commercial speed (km/h) 50 (35) 25 12-15 20-25 

Capacity (kpax/h) 45 (35) 12-18 8 9-15 

Stop spacing (m) 3,000 (800) 500-800 300 500 

Investment (M US$/km) 50 (100) 10 - 2 

Taula 1. Taula comparativa entre diverses formes de transport públic. 
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molt útil per adonar-se de les bones prestacions que pot oferir una línia BRT, ja 
que en els apartats de velocitat comercial i capacitat els valors que 
s’aconsegueixen s’acosten molt als d’una línia LRT però amb una inversió molt 
menor, fins a cinc cops la del sistema LRT. Per tant estem parlant d’un sistema 
de transport bastant eficient, que amb unes inversions moderades pot 
aconseguir uns resultats molt satisfactoris. 

Una de les altres avantatges del sistema Bus Rapid Transit respecte els 
sistemes de ferrocarrils és la seva major flexibilitat per a adaptar-se a les 
necessitats de la població. Això és degut a que els sistemes ferroviaris, per 
raons econòmiques, només poden donar servei a aquelles zones on la demanda 
sigui important; en canvi, tal i com es veurà en pàgines pròximes d’aquest 
document, els sistemes BRT normalment estan dotats de línies d’alimentació del 
corredor principal que permeten donar servei en aquelles zones on la demanda 
no és suficientment alta com per que hi pugui arribar el corredor principal. 

Per tots aquests motius és incomprensible pensar que encara avui en dia 
aquest mètode de transport no sigui gaire conegut ni utilitzat en la nostra 
societat. Aquest document pretén acostar els sistemes BRT a aquelles persones 
que no el coneixien, així com incentivar un major interès per la possibilitat 
d’implantació en alguna de les nostres ciutats. 

 




