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7. El transport col·lectiu 
de superfície  

 
 
 
 
 
 
 
 
Els vehicles de transport col·lectiu de superfície, pel seu major tamany i menor 
maniobrabilitat, representen un obstacle important a la via pública, però el seu rendiment 
com medi de transport és molt superior al dels cotxes privats, ja que per un mateix número 
de viatgers ocupen menor superfície de calçada i realitza un menor consum energètic. Per 
això, a les vies congestionades pot estar perfectament justificat, des del punt de vista de 
benefici públic, la preferència dels autobusos a la circulació. 
 
El principal inconvenient que pateix el transport públic durant la seva circulació és que 
generalment el seu recorregut no es realitza de manera fluida i sense interrupcions, sino que 
es caracteritza per les continues aturades dels vehicles. Aquestes aturades estan 
principalment constituïdes per la congestió de les vies i els creuaments semaforitzats, que 
afecten també a la resta del trànsit, adicionalment el transport públic ha de fer les aturades 
pròpies de la seva tasca, per recollir i deixar viatgers. Tot això provoca pèrdua de temps 
durant el viatge i per tant un comportament poc regular del transport col·lectiu. 
 
El temps perdut per les aturades no només es deu al temps en que estan aturats, a aquest 
temps se li ha de sumar el temps de desacceleració per aturar-se, i la posterior acceleració 
per recuperar la velocitat inicial. Aquest fet provoca un augment del consum energètic del 
transport públic respecte al consum en cas de no haver-hi aturades. 
 
A més aquestes inevitables aturades fan reduir la velocitat comercial. 
 
Una altra característica a tenir en compte és el caràcter aleatori d’aquestes aturades, només 
es poden estimar les aturades programades degudes al servei, això afecta a la velocitat 
comercial així com a la regularitat de pas per les distintes parades programades, el que fa 
més complicada la planificació i explotació del servei. 
 
 
7.1 Velocitat comercial 
 
La velocitat comercial és una de les característiques que més atrauen al viatger cap a un 
medi de transport col·lectiu, i la que més clarament defineix l’eficàcia d’aquest medi pels 
viatges urbans. A l’hora d’escollir un medi de transport per desplaçaments urbans, els 
usuaris solen tenir més tendència per aquells que ho facin en el menor temps possible, per 
sobre d’altres avantatges com poden ser: situar les parades més properes entre si, el confort 
o un preu inferior del bitllet. El que vol dir que qualsevol iniciativa sobre el transport 
col·lectiu que provoqui un augment de la velocitat comercial comportarà un increment del 
nombre d’usuaris i el grau de satisfacció d’aquest sobre el medi de transport. 
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Per tal de millorar la velocitat comercial es pot actuar sobre els següents punts: 
 
− Temps d’espera: constitueix només una petita part del temps total de viatge. El principal 

inconvenient del temps d’espera és la mala rebuda que té per part dels viatgers. Quan la 
freqüència de pas és molt petita (superior a 15 minuts), és convenient establir uns 
horaris, i procurar cumplir-los amb la major puntualitat per a la bona imatge del servei. 

 
− Trajecte del vehicle: la proporció d’aquest respecte al total generalment és notable, i per 

tant una actuació sobre ell suposarà una millora substancial sobre el total. 
 
− Temps del vehicle en parada: és el temps necessari per a que els usuaris puguin baixar i 

pujar del vehicle, ha de ser el mínim possible però sense provocar preses o 
incomoditats. 

 
L’augment de la velocitat comercial contribueix a la reducció del temps de recorregut dels 
vehicles de transport col·lectiu, amb el que s’aconsegueix una major capacitat amb el 
mateix nombre de vehicles o fins i tot una reducció del nombre de vehicles necessaris per 
realitzar el servei. 
 
 
7.2 Regularitat de pas 
 
La regularitat de pas per les aturades fixes és una fita que s’ha d’aconseguir per tal de 
millorar la situació del transport públic davant el transport privat.  
 
La irregularitat en el servei dels vehicles pot tenir diferents causes, essent les principals la 
congestió existent en determinats trams dels itineraris, les fluctuacions imprevistes de la 
demanda, les demores produïdes pels creuaments semaforitzats, accidents i avaries. S’ha de 
tenir en compte que en general el funcionament del sistema és inestable i una vegada que es 
produeix una irregularitat, aquesta té tendència a augmentar. 
 
Tenint en compte tots els problemes que poden sorgir durant el viatge en transport 
col·lectiu, sembla lògic intentar millorar el seu comportament dins del trànsit de la ciutat. 
Existeixen diferents punts a on es pot actuar per tal de millorar el servei de transport. 
Algunes d’aquestes actuacions poden ser: incorporar carril bus, per augmentar la capacitat; 
protegir les parades fixes, per tal que l’autobús no tingui dificultats en maniobrar; millorar 
el sistema de pagament; i prioritzar el transport públic respecte al privat. Aquest últim 
mètode sembla ser el que més possibilitats de millora dòna i per això serà l’estudiat en els 
següents apartats. 


