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

- 5 - 

 

 

 
 
 

- 3. SISTEMES BUS RAPID TRANSIT (BRT) - 
 

3.1 Origen dels Sistemes BRT. Reenginyeria del Transport. 

Per a poder entendre els Sistemes BRT, cal que ens preguntem la causa 
per la que va sorgir aquesta idea. En el fons es tracta d’un exercici de 
Reenginyeria del Transport perseguint un objectiu determinat davant d’una 
situació concreta. En aquest cas la situació era ben clara, l’existència d’un 
sistema de transport públic basat en autobusos no gaire eficient amb 
l’inconvenient de no disposar d’una bona situació econòmica per a poder 
invertir. L’objectiu doncs, va esdevenir com a conseqüència d’aquestes 
circumstàncies: Incrementar la velocitat comercial del sistema 
d’autobusos amb una inversió moderada. 

Existeixen diversos estudis sobre la velocitat comercial dels autobusos i la 
forma de millorar-la com per exemple Fernández i Valenzuela (2002) que és el 
document utilitzat com a base per a dur a terme els passos i explicacions que 
es descriuen a continuació. 

El primer pas consisteix en determinar quines són les variables sobre les 
que es pot actuar per a augmentar la velocitat comercial d’un autobús. Tenint 
en compte que la velocitat comercial només depèn de la longitud total 
recorreguda i el temps total necessari per efectuar el trajecte i que la longitud 
de la línia és un paràmetre fix determinat per les necessitats de la població, 
s’arriba a la conclusió que l’única forma d’incrementar la velocitat és disminuint 
el temps total de recorregut. 
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D’aquesta manera l’objectiu ha passat de voler incrementar la velocitat 
dels autobusos a voler minorar el temps emprat per recórrer un corredor 
determinada. El temps total emprat en un trajecte es pot descompondre en 
diverses parts: el temps en el que l’autobús es troba en moviment, el temps 
que es perd en les parades, i per últim el temps perdut en les interseccions que 
es troba durant el seu trajecte. Aplicant a cada component la seva fórmula 
corresponent, podem trobar l’equació amb el que es calcula el temps total de 
trajecte. 
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tm: temps de viatge en moviment. 
ti: temps perdut en interseccions. 
tp: temps perdut en les parades. 
Tt: temps total. 
L: longitud del tram estudiat. 
Vd:  velocitat de circulació del vehicle per la via o velocitat de desplaçament. 
Ni: número d’interseccions en el tram. 
di: demora mitjana del bus en una intersecció. 
Np: número de parades en el tram. 
dt:  demora mitjana deguda a la transferència de passatgers en la parada. 
dc:  demora mitjana produïda per la congestió en la parada. 
FONT: Fernández i Valenzuela (2002) 

Observant l’equació 3.2 es poden deduir algunes actuacions que poden  
fer disminuir el temps emprat per l’autobús. En primer lloc, si tenim una 
demanda del sistema bastant baixa, la demora produïda en les parades serà 
molt petita ja que hi hauran pocs passatgers en cada parada; en aquest cas, els 
termes més importants de l’equació seran el primer i el segon, i per això les 
mesures que es poden prendre poden ser: 

 Augmentar la velocitat de l’autobús per la via, protegint-lo dels 
vehicles particulars. Es pot fer amb la creació de carrils bus o carrils 
totalment segregats pels autobusos. 

 Donar prioritat als autobusos en les interseccions, mitjançant la 
programació de semàfors per aconseguir un funcionament en règim 
d’ona verda adequada als autobusos o implantació de la prioritat 
semafòrica pels autobusos. 

D’altra banda, si la demanda és molt elevada, el tercer terme de l’equació 
pot arribar a ser molt important. La demora produïda en una parada per l’excés 
de passatgers que hi volen accedir pot provocar congestió en les parades i 
problemes d’aparellament d’autobusos. Davant d’aquesta situació, es pot 
intervenir de la següent forma: 

 Millorar el sistema de cobrament de la tarifa, mitjançant targetes 
o xips, o fins i tot construir estacions de tipus metro. Amb aquestes 
parades l’usuari valida el bitllet en el moment d’entrar a la parada i no 
al pujar a l’autobús, d’aquesta manera es disminueix el temps 
necessari per persona per accedir al vehicle i s’eviten les cues o 
retencions a la porta d’aquests. 
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 Millorar el disseny dels autobusos, per a permetre un accés a ells 
més còmode i ràpid, ja sigui amb autobusos de pis baix o amb un 
major número de portes. 

 Optimitzar l’espaiament entre parades i millorar el disseny 
d’aquestes, per evitar congestions de bussos i no realitzar tantes 
parades. 

Amb aquest petit procediment s’ha pogut arribar a algunes de les 
premisses bàsics de qualsevol sistema BRT. Sens dubte, quan es van plantejar 
els primers sistemes Bus Rapid Transit es devien seguir uns passos molt 
semblants als descrits aquí de forma molt esquemàtica. S’ha de tenir en compte 
que crear un sistema BRT no consisteix en aplicar totes aquestes mesures, sinó 
que depenent de les circumstàncies s’ha d’estudiar quines aplicacions són les 
més adequades. 

 

3.2 Característiques dels Sistemes BRT.  

 Els sistema Bus Rapid Transit s’originen a l’Amèrica Llatina durant els 
anys setanta, actualment aquest sistema està implantat en més de 40 ciutats 
de tots els continents. En cada cas, la ciutat ha escollit les característiques que 
considera més convenients per a tenir un sistema eficient d’autobusos. Per 
aquesta raó els sistemes BRT no tenen unes característiques úniques sinó que 
hi ha un conjunt de mesures que es poden aplicar per obtenir un sistema BRT. 

 A continuació es presenten las característiques bàsiques dels sistemes 
BRT en els diferents camps d’un sistema de transport mitjançant autobusos. 

3.2.1  Carril 

Tenint en compte que una de les causes determinants en la demora dels 
autobusos és deguda a les retencions que provoquen pels altres vehicles que 
circulen per la via, el sistema BRT s’ha caracteritzat per proposar principalment 
un carril bus exclusiu separat de la resta del trànsit, d’aquesta manera al 
donar-li al transport col·lectiu la seva pròpia via per ús exclusiu els temps que 
es perden es redueixen de forma substancial. 

No obstant, altres ciutats s’han decantat per no fer una inversió tant 
forta i aplicar un sistema d’autobusos ràpids mitjançant els coneguts carrils bus, 
que no estan separats físicament del transport privat sinó que a la mateixa 
calçada hi ha pintat un carril amb la indicació BUS com és l’exemple d’Estocolm. 
Lògicament, en aquest cas la velocitat mitjana a la que circula l’autobús és 
menor degut a que la presència d’altres vehicles com ara taxis, vehicles privats 
que circulen saltant-se les normes, o vehicles estacionats provoca unes 
demores addicionals. 
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3.2.2 Vehicles 

L’objectiu principal dels sistemes Bus Rapid Transit és crear un sistema 
de transport públic de masses. Per a poder-ho complir, és necessari que els 
vehicles siguin d’alta capacitat per a poder transportar grans volums de 
passatgers. Per aquesta raó, els autobusos que es poden trobar són de tipus 
articulat (amb capacitat d’uns 165 passatgers), biarticulats (220 passatgers) i 
fins i tot busos triarticulats (280 passatgers). 

A més, normalment els vehicles utilitzats són de pis baix, amb portes i 
passadissos amples, per a poder permetre un ascens i descens dels passatgers 
més ràpid i fàcil. Això fa que el temps perdut en les parades pel moviment de 
passatgers sigui menor i la qualitat del servei percebuda pels usuaris sigui 
major. 

També s’ha de tenir en compte que com la major part dels autobusos 
utilitzats són de nova adquisició, s’intenta que siguin vehicles que funcionin 
amb combustibles més nets (gas natural, hidrogen...) per tal de provocar un 
menor impacte ambiental que l’actual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1 Dos exemples de diferents estils de carril bus usats en BRT.

Fig.2 Exemple d’autobús modern usat en un sistema BRT.
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3.2.3 Parades 

Donat que ens trobem davant un sistema de transport que pretén moure 
grans volums de passatgers, és necessari, en conseqüència, aconseguir una 
velocitat comercial bastant alta. Per aquesta raó, la distància entre parades 
no pot ser la mateixa que la d’un sistema d’autobusos tradicional, per tant  
s’assemblarà més a les distàncies típiques dels sistemes ferroviaris urbans, com  
el metro o el tramvia. Així doncs, es normal trobar que un sistema BRT tingui 
les parades espaiades entre sí al voltant d’uns 500 metres. 

Pel que fa a l’accés a la xarxa, com que la major separació entre parades 
provoca als usuaris un accés més costós, el que molts ajuntaments s’han 
plantejat és crear una xarxa secundària d’autobusos convencionals, o un servei 
de mini-busos, que serveixi d’abastament a la xarxa principal. 

No obstant, les innovacions del sistema BRT en l’apartat de les parades 
no acaba aquí, aquests sistemes es caracteritzen per disposar de parades 
d’autobús de gran qualitat, és a dir refugis protegits, amplis i còmodes. 
Habitualment aquestes parades solen estar elevades a la mateixa altura del pis 
de l’autobús, d’aquesta forma es facilita l’entrada i sortida del vehicle. 

En aquest apartat, la innovació més destacada és la creació de parades 
de tipus Metro pels autobusos, es tracta d’unes parades àmplies i aïllades de 
la resta de la via on només s’hi pot entrar per la zona d’accés que disposa de 
validadors de bitllets electrònics. D’aquesta manera, el procés de validar el 
bitllet es fa abans d’entrar a la parada pel que es consumeix molt menys temps 
en pujar i baixar de l’autobús. Això és degut a que el temps per pujar necessari 
per persona disminueix, i a que es poden utilitzar totes les portes del vehicle 
per pujar i baixar, imitant així les estacions de metro. 

 

 

 

Fig.3 Un dels autobusos més moderns usat en sistemes BRT.
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Finalment, en els punts extrems del corredor i en punts d’importància 
especial normalment s’hi situen el que s’anomenen Estacions de 
Transferència. Aquestes són grans estacions de connexió entre diferents línies 
de BRT o, en el cas dels extrems, amb altres tipus de transport col·lectiu que 
permeten donar un servei als punts on no hi ha suficient demanda per un 
sistema BRT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Centre de Control 

És imprescindible en aquests sistemes estar dotat d’un Centre de 
Control de les operacions. Les seves funcions són vàries, com ara obtenir 
informació en temps real sobre el moviment de persones i autobusos a les 
parades, poder assignar el nombre adequat d’unitats en funció de les 
necessitats del moment, coordinar amb eficiència el moviment de vehicles per 

Fig.5 Esquema de l’intercambiador de la Moncloa a Madrid (dalt). Fotografia d’una de les andanes 
interiors (baix) 

Fig.4 Dos exemples de tipus de parades usats en sistemes BRT. 
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aconseguir la màxima regularitat possible i respondre a qualsevol problema o 
emergència que sorgeixi en tot el recorregut en el menor temps de reacció. 

Una aplicació d’aquest centre de control és, en ocasions, la implantació 
de Sistemes d’informació als usuaris en les parades. Aquesta tecnologia 
permet als usuaris que estan esperant conèixer el temps d’arribada del següent 
vehicle, així com el temps de viatge per arribar a la seva parada de destí, 
d’aquesta manera la percepció del temps d’espera dels usuaris no és tan gran i 
s’incrementa la seva satisfacció. 

3.2.5 Reurbanització de la Zona 

Tal i com es pot observar en moltes ciutats, la implantació d’un sistema 
de transport Bus Rapid Transit ha servit per aplicar un nou pla de 
reurbanització, és a dir, crear una zona de redensificació i millora de les 
condicions de vida, a més del disseny de noves zones verdes per a la ciutat 
semblant al que ha succeït a Barcelona amb la implantació del Tramvia. 

 

 

3.2.6 Prioritat Semafòrica en Interseccions 

Tot i que en la major part dels casos els sistemes BRT tenen carrils 
segregats de la resta de vehicles, qualsevol corredor d’autobusos està 
influenciat per l’existència de les interseccions amb altres vies.  

Com s’ha comentat en l’apartat 3.1, la demora produïda per les 
interseccions és un dels factors que més afecten a la velocitat comercial dels 
d’autobusos. Per aquesta raó, moltes ciutats opten per implantar a la xarxa BRT 
un sistema de prioritat semafòrica per a reduir al màxim la demora que 
produeixen. 

 

 

 

Fig.6 Exemple d’una futura implantació de sistema BRT on s’aprecia la reurbanització de la zona. 

Fig.7 Esquema del funcionament del sistema de control i la prioritat semafòrica en una línia BRT. 




