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Resum
Aquest projecte pretén desenvolupar una solució vial per a una zona com és la part alta del
districte de Sarrià-Sant Gervasi, caracteritzada per un gran nombre d’escoles de volums
d’alumnes molt importants.
L’objectiu principal d’aquest treball és dissenyar una xarxa de busos escolars al llarg de tot
el districte que sigui econòmica per al client, adaptable cada curs a la localització de la
demanda i, a més, rendible, entenent que aquestes tres característiques no coexisteixen en
gran part dels serveis d’autocar actuals de les escoles de la zona.
Per altra banda, la justificació de la necessitat d’aquest servei recau especialment en la
demanda dels alumnes pertanyents a la franja més baixa d’edat, on la utilització d’un servei
públic de bus metropolità convencional sense la companyia d’un adult és impensable.
D’aquesta manera, queda establert un primer objectiu social d’aquest estudi, com és
l’augment d’autonomia dels escolars.
Paral·lelament, es persegueix un segon benefici social com és la reducció del trànsit de la
zona en hora punta del matí, que està parcialment causada per la gran tendència de
l’alumnat a ser acompanyat a l’escola d’un adult, en aquest cas només en aquells casos
que s’opta pel transport privat. En aquest aspecte, es produeix una darrera repercussió
positiva en concepte d’estalvi de temps de tot aquell gruix de persones adultes que a
primera hora porten els seus fills a l’escola.
Ambdós temes (trànsit i autonomia dels infants) es troben, darrerament, al més actual ordre
del dia en els projectes de l’Ajuntament de Barcelona per a aquest districte [1].
El disseny de la xarxa de transport en aquesta memòria està restringit a la demanda de
curta i mitja distància de les escoles (Sarrià-Sant Gervasi i districtes veïns) i està centrat en
la confecció d’un mapa de rutes únicament de trajectes d’anada a l’escola.
El problema està definit per una demanda de 900 punts que cal servir (alumnes) que poden
tenir sis destinacions diferents (escoles). La solució comença per fer una reducció del
volum total de demanda a petits centroides que es corresponen amb petites zones del
territori. A partir de la distribució resultant, es realitza una selecció de parades utilitzant
funcions de cost i aplicant una metodologia heurística fins a obtenir un mapa de parades
capaç de donar servei a tota la demanda. Amb això, el problema queda prou simplificat
com per a generar bateries de rutes a partir d’un últim algoritme.
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1. Prefaci
1.1. Origen del projecte
Anteriorment a la realització d’aquest projecte vaig tenir constància que l’Ajuntament de
Barcelona perseguia idees que alleugeressin la càrrega de trànsit del districte Sarrià – Sant
Gervasi en tractar-se d’una zona que en hores punta del matí i de la tarda, coincidint amb
l’horari d’entrada i sortida de les escoles, pateix una massificació de trànsit.
Aquest districte de la ciutat, per altra banda, és el districte de més densitat escolar de
Barcelona [2] i, alhora, Barcelona té una estadística segons la qual el 70% dels infants
entre 8 i 12 anys van acompanyats d’un adult a l’escola [3], la qual cosa representa un
endarreriment respecte d’altres grans ciutats europees.
Aquesta idea de projecte representa, doncs, l’oportunitat de dissenyar una solució de
mobilitat viable i sostenible per fer front a aquestes problemàtiques reals amb l’al·licient
que és quelcom que suscita interès dins dels agents de l’administració pública.
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2. Introducció
2.1. Objectius del projecte
Aquest projecte té per objectiu crear una metodologia de disseny de xarxa de transport
escolar de funcionament comú per a totes les grans escoles de la part alta de Barcelona i
que el servei de rutes que en resulti sigui:
 Complet: suficient com per donar un bon servei pel que fa a nombre de rutes
disponibles i proximitat de parades als alumnes, respectant uns temps de viatge
raonables.
 Modelable: seguint una estructura de disseny que parteixi d’una adaptació a la
localització real de la demanda, que d’un curs a un altre pot canviar.
 Ben dimensionat: es pretén obtenir un percentatge d’ocupació alt dels autocars per
tal que quedin el més aprofitats possibles. El nombre de vehicles disponibles, per
tant, ha de ser flexible a la demanda disponible.

2.2. Abast del projecte
És pertinent distingir entre dos perfils d’alumnes dins de les escoles objectes de l’estudi pel
que fa a la proximitat del seu lloc de residència a l’escola.
Per un costat, aquells alumnes que viuen en els barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi o
en els barris veïns a aquest són indicats per rebre un servei basat en les rutes tradicionals
d’autocars a mode de xarxa de bus metropolità convencional.
D’altra banda, aquells que viuen fora del districte o bé fora de la ciutat no poden tenir un
servei de línia d’iguals característiques, ja que la gran distància a recórrer juntament amb
temps que implicaria les parades oportunes al llarg del trajecte donaria per resultat un
servei lent que no competiria amb el transport privat. Així doncs, per a aquest projecte es
defineix un límit territorial d’acord al primer perfil d’alumne.
En el cos del document es tractarà l’abast amb més detall des d’un punt de vista de
limitació geogràfica concreta i de simplificacions considerades a l’hora de plantejar el
disseny del servei de rutes. Quant al mètode de confecció de rutes, cal esmentar que els
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càlculs realitzats al llarg de tot el procés responen a una metodologia heurística i són
simples pel que fa al volum d’iteracions, atès que tot el recolzament informàtic en què se
sustenta el mètode es basa en la utilització de full de càlcul per al tractament de dades i
operacions massives i de l’aplicació Google Maps online per a la representació gràfica.
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localització de la demanda i

definició de l’abast de la xarxa
3.1. Dades de l’estudi
Per a la realització de l’estudi s’ha comptat amb la col·laboració de sis escoles de la zona:
Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia, Jesús Maria – Sant Gervasi, Escola Pia de Sarrià,
Jesuïtes de Sarrià – Sant Ignasi, Sagrat Cor de Sarrià i l’Escola Thau de Barcelona.
Cada una d’aquestes escoles ha facilitat per a l’estudi les adreces de residència d’una
secció dels seus alumnes per a cada curs entre P3 i 2n d’ESO, ja que s’ha considerat que
són les edats susceptibles de fer ús del servei. En el cas de l’escola Frederic Mistral
únicament, les dades són entre P3 i 6è de Primària només.
Es tracta d’un total de 1.626 punts de què cal obtenir una visualització de la distribució
sobre el mapa. Per a tal efecte, i despès de dur a terme una homogeneïtzació de totes les
adreces, s’ha fet servir l’eina web Google Maps, que permet fer una càrrega massiva
d’adreces d’un llistat en format de full de càlcul.
Queden excloses de l’estudi totes aquelles adreces que es troben situades a menys de
600m de l’escola a què corresponen, entenent que es tracta de nens que difícilment són
usuaris potencials del servei perquè poden desplaçar-se caminant a l’escola.
Passada la depuració del total de dades, s’obté una representació del conjunt global
d’alumnes com la següent:
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Figura 1. Distribució global d'alumnes (1.626 dades)

Aquesta visualització reflecteix l’existència d’una demanda estesa fins als límits de la
província de Barcelona.
Sobre la demanda de Barcelona ciutat queden especialment representats els districtes de
Sarrià – Sant Gervasi, Les Corts i part de l’Eixample, de més a menys presència.
Pel que fa la demanda provinent de fora de la ciutat, s’aprecien grans nuclis de demanda
sobre Sant Cugat del Vallès i sobre el sector del Baix Llobregat que va des d’Esplugues fins
a Sant Feliu i Cornellà del Llobregat.
Amb menys presència, però de forma significativa, la demanda s’estén també per les zones
més altes i baixes del Baix Llobregat, des de Castelldefels i Viladecans per una banda, fins
a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i Corbera per l’altra. També, tot i que de forma més
diluïda, es detecten punts al llarg de la comarca del Maresme.

3.2. Demanda per escoles
En un supòsit inicial, es considera que les escoles participants del projecte responen a un
perfil d’alumne similar atès que es tracta d’escoles concertades o privades i situades al
districte de Sarrià-Sant Gervasi amb la única excepció de l’escola Thau, que es troba
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situada a Pedralbes (districte de Les Corts). El motiu d’inclusió de l’Escola Thau dins del
disseny de la xarxa és que representa un gran volum d’alumnat que també és troba en la
proximitat de la Ronda de Dalt, de forma que en termes globals segueix essent part de la
zona d’estudi.
Es genera, per a cada escola, una taula de freqüències dels 10 codis postals més poblats
per tal de veure com es reparteix la seva demanda en el mapa. Per aquells codis postals
que no pertanyen a Barcelona ciutat s’especifica la població al costat. Es marquen amb un
quadre verd els codis postals on es troba situada l’escola en cada cas.

 Escola Thau:

Taula 1. Taula de freqüències de codis postals de Thau



Hi ha una presència significativa d’alumnes que queden fora de la ciutat
estrictament.



La demanda és altament repartida, tret del 08028 i 08034 que per sí sols
representen gairebé el 25% del total dels alumnes.



Entre tots 10 codis postals s’engloba prop del 65% de l’alumnat.



El codi postal on es troba l’escola, el 08034, es troba en segon lloc en percentatge
de demanda. Malgrat això, cal dir que el centre es troba proper a la frontera
d’aquestes dues zones.
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 Sagrat Cor de Sarrià

Taula 2. Taula de freqüències de codis postals de Sagrat Cor



La demanda es troba altament concentrada. El 08034 i 08017 engloben prop del
50% de tota la demanda d’aquesta escola, i entre tots 10 se supera el 80%.



La concentració de demanda pertany a Barcelona ciutat. Només el 08173 i 08950
apareixen a la taula plegats superen tot just el 8% de la demanda.

 Jesuïtes de Sarrià – Sant Ignasi

Taula 3. Taula de freqüències de codi postal de Sant Ignasi



La concentració es molt notòria en el 08017, 08034 i 08022. Tots tres sumen
gairebé el 50% del total de demanda.



Només apareix el 08195 de fora de la ciutat, i només representa del 2% de la
demanda.
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 Escola Pia de Sarrià

Taula 4. Taula de freqüències de codi postal d'Escolapis



La demanda es troba altament repartida. Entre els 10 codis no se superen el 50%
de l’alumnat.



El 08173 i 08820, pertanyents a fora de la ciutat, representen un significatiu 20% del
total de la demanda

 Jesús Maria – Sant Gervasi

Taula 5. Taula de freqüències de codi postal de Jesús Maria



La demanda es troba molt localitzada, especialment en el 08022 que agrupa més
del 40% del conjunt d’alumnes. Juntament amb el 08023 i 08006 sumen el 70% del
conjunt de la demanda.



Només el 08950 és dels afores de Barcelona i representa menys del 2% de la
demanda.
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 Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia

Taula 6. Taula de freqüències de codi postal de Frederic Mistral



La demanda es troba repartida. Cal agrupar fins a 5 zones ( codis 08023, 08006,
08022, 08017 i 08035) per superar el 50% de l’alumnat.



El 08035, on està situada l’escola, només té una representació en demanda d’un
5%, si bé aquest fet està condicionat per la situació de l’escola al límit fronterer del
seu codi postal i, a més, per tractar-se d’una zona de baixa densitat de població per
les característiques del terreny (part superior de la ronda de dalt).

Es detecten diferències quant a la distribució territorial de les dades entre escoles.
L’escassa presència d’alumnes en alguna zona per part d’alguna escola pot dificultar la
creació de rutes exclusives per a un sol centre pel fet que una baixa demanda portaria a un
nombre baix de rutes o bé a una infrautilització dels busos. En altres casos sembla
probable poder fer agrupacions d’un alt número de punts.
Producte d’aquest anàlisi es planteja la creació d’una solució mixta entre rutes exclusives
d’una escola (rutes “uniescola” en endavant) i rutes compartides entre més d’un centre
(rutes “multiescola” en endavant). Les rutes “uniescola” ofereixen la màxima comoditat i
senzillesa pel que fa a la logística de la ruta a aquelles escoles que tenen la demanda
suficientment localitzada. Per aquelles que no, el fet de dissenyar rutes “multiescola” ofereix
la possibilitat de seguir optimitzant l’ocupació dels busos sense reduir el nombre i diversitat
de rutes, cosa que afectaria molt negativament a la qualitat de la solució en termes de
distància recorreguda a la parada i percentatge d’alumnes amb accés al servei.
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3.3. Demanda global
De forma similar a l’apartat anterior, es disposa a continuació una taula de freqüència de
cada codi postal, aquest cop de forma global per al total de demanda de totes les escoles.
Això indicarà quines zones són les més poblades globalment i, per tant, aquelles on cal
centrar esforços de disseny de la xarxa de transport.

Taula 7. Taula de freqüències de codi postal de totes les escoles

El conjunt de codis postals enquadrats representen la selecció territorial escollida,
finalment, per al disseny de la xarxa. Es tenen en compte les següents característiques per
tal de validar la selecció:


És una selecció significativa: el tall es produeix amb la xifra del 60%
aproximadament de les dades incloses, la qual cosa representa un volum
representatiu.
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Es restringeix a Barcelona Ciutat, aspecte que dóna sentit a la intenció de fer un
disseny per al servei de proximitat de l’estil bus metropolità.



Les zones descartades són poc significatives globalment: el codi postal més
representatiu de la demanda d’entre els descartats, representa per sota del 2,5%
del total.

La nova distribució obtinguda, restringida a l’abast territorial definit, és la següent:

Figura 2. Distribució de dades del total d'escoles dins del límit territorial definit

Amb la representació dels límits de districtes sobre la darrera imatge, s’aprecia la gran
proporció de volum de demanda pertanyent al districte de Sarrià – Sant Gervasi, però com
també Les Corts és una zona de molta representació dels domicilis de l’alumnat de les
escoles estudiades.
Els codis postals seleccionats s’estenen, també, fins a l’Eixample (zona esquerre) i part de
Gràcia per la zona de Vallcarca.
Juntament amb la limitació territorial, per a aquest projecte s’ha optat per fer una
consideració respecte l’hora d’entrada a l’escola que simplifica la situació real del transport
escolar, de manera que el càlcul de rutes tingui menys condicionants a tenir en compte.
És un fet que dins d’una mateixa escola els horaris d’inici de l’activitat escolar poden ser
diferents segons l’etapa escolar en què es trobi un determinat alumne (EI, EP, ESO).
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Aquesta variació també es pot produir entre diferents escoles, si bé aquest fet només
afectaria a aquelles rutes que siguin compartides entre escoles. Per aquest projecte s’ha
optat per considerar la situació ideal que les hores d’entrada a les escoles per a totes les
seves etapes d’edats siguin la mateixa i, per tant, la franja horària d’arribada és igual per a
tota la demanda. En cas de tenir-se en compte en una possible implantació del servei,
aquesta variable obligaria a plantejar perfils de demanda diferents amb xarxes
independents (diferents o no) i, segons el volum de cada una, augmentaria la proporció de
rutes “multiescola” respecte les “uniescola” per tal de millorar l’ocupació d’autocars.
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4. Zonificació del territori
A partir d’aquest moment, treballem amb un total de 885 punts de demanda per als quals
s’ha de situar un gruix de parades que garanteixi la millor accessibilitat possible en termes
de nombre de nens i de distància a recórrer. A més d’altres consideracions, es farà
imprescindible mesurar la distància de cada punt de demanda fins les diferents parades
candidates a donar-hi servei.
Es realitza una distribució inicial de parades per tot el territori seguint dos criteris:


La circulació quedarà limitada a les vies verticals en direcció de pujada i a les
principals vies horitzontals, atès que les rutes estaran sempre dirigides cap a la part
de la ciutat i que es tractarà amb autocars de grans mides (l’elecció del tipus de
vehicle quedarà justificada a l’apartat 5.2 de la memòria).



El nombre de parades quedarà definit per la col·locació de parades al llarg de les
vies esmentades cada 500m aproximadament. Aquesta mesura respon a la
consideració que hom està disposat a caminar entorn els 250m fins a una parada.

Posteriorment s’aplicarà un criteri de selecció de parades basat en la distància mesurada
entre les parades i els nuclis de demanda. D’aquesta manera quedarà reduït el mapa de
parades al mínim nombre d’aquestes possible en busca d’una concentració màxima dels
passatgers a recollir dins d’uns límits de distància a recórrer a peu.
A continuació es presenta un exemple en una fracció del territori de la restricció de vies de
circulació a carrers principals verticals de pujada i horitzontals (color vermell) i la posterior
distribució de parades per totes elles cada 500m.
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Figura 3. Exemple de generació de parades

La distribució de parades pel total de territori dóna un total de 88 parades. Queden
representades a la següent figura:

Figura 4. Mapa de 88 parades generades

La necessitat de calcular les distàncies des dels punts de demanda a cada parada genera
una expectativa de 86.000 mesures (88 parades x 885 punts), la qual cosa és inviable en
tant que no es disposa d’un programa que mesuri distàncies automàticament a partir de
GEO localització.
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Es desenvolupa, doncs, un procés de zonificació del territori de forma que la demanda total
de 885 punts quedi reduïda a centroides. Així el nombre de dades i, en conseqüència, el
nombre de distàncies a mesurar és molt menor.
Els centroides es calcularan d’igual forma que un centre de masses. Cal tenir present les
següents consideracions a l’hora de fer la zonificació per tal que el mètode no distorsioni la
realitat:
1. La partició de zones han de quedar definida pels carrers de circulació.
D’aquesta manera evitem la possible anul·lació de distàncies de diferents punts
situats en direccions i sentits diferents. A continuació es presenta un exemple
incorrecte i un de correcte per entendre aquesta problemàtica.

Figura 5. Exemple de mala zonificació per anul·lació de distàncies horitzontals

A la figura 5 s’ha definit la zona groga de tal forma que el carrer Calatrava (amb circulació)
queda dins de la mateixa i, per tant, disposa de parades distribuïdes al llarg del seu
recorregut.
La suma de distàncies reals de cada punt fins a la parada es pot calcular:
4·145m + 2·135m = 850m
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En cas de calcular un centroide per aquesta distribució es pot veure que el centroide
quedaria situat sobre la mateixa parada i la distància mesurada amb aquesta zonificació
es calcularia com:
6·0 = 0m

(anul·lació de distàncies)

El resultat del càlcul de distància nul·la, de manera que aquesta zonificació no és
representativa de la realitat.
Seguint el criteri 1, la zonificació adequada quedaria definida per la presència del carrer
Calatrava de la següent manera:

Figura 6. Exemple de la zonificació adequada

Fruit d’aquesta zonificació queden definides dues zones amb un centroide cadascun. El
resultat de distància calculada en aquest model de zonificació es calcula:
3·135m + 3·135 = 810m
Queda palès que l’error que es comet en l’aplicació d’aquest criteri recau únicament a les
distàncies verticals de cada punt respecte de la parada però és una mesura que ja
inicialment no és acurada pel fet que l’aplicació Google Maps no és precisa en la situació
dels números de carrer.
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2. Les zones han de quedar limitades per les bisectrius que neixen de
l’encreuament de dos carrers. D’aquesta manera tot centre de masses tindrà per
parada més propera la mateixa que tot els punts que el conformen. Com es veu a la
imatge inferior (figura 7), aquesta forma de delimitar les zones provocarà que
aquestes tinguin formes i mides diverses.

Figura 7. Exemple de zonificació per bisectrius

Aplicant les dues consignes a tot el territori s’obté un mapa amb un total de 113 zones però
només 100 centroides, atès que hi ha 13 zones que, tot i que geomètricament han quedat
definides, no tenen cap demanda associada.
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Figura 8. Territori zonificat amb centroides i parades

A la figura 8 es mostra la zonificació aplicada a tot el territori que forma part de l’estudi.
Es mostren, també, alguns punts de demanda que no han estat integrats dins dels centres
de massa. Això es produeix en aquells casos que s’han carregat sobre el mapa les dades
d’un codi postal que presenta una distribució territorial particular. És a dir, que demandes
pertanyents a un mateix codi postal poden presentar, en ocasions, localitzacions totalment
diferents i que no totes elles s’ajustin al model de rutes que es pretén dissenyar estil bus
metropolità.
Un exemple clar d’aquesta situació és la zona de Vallvidrera que pel fet de pertànyer al codi
08017 quedaria inclosa dins de l’estudi i la zonificació, però per la naturalesa geogràfica de
la zona, el servei que requeriria seria diferent que la resta. D’aquesta manera, s’ha decidit
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excloure de l’estudi aquests petits nuclis de demanda com són Vallvidrera, la zona de Can
Caralleu i Vallcarca.
Aquest procés de zonificació inclou la nomenclatura de cada zona corresponent a cada
centroide i la progressiva anotació de tots els punts de demanda pertanyents a cada escola
un cop queden substituïts, la qual cosa constitueix una nova base de dades definida pels
100 centroides que es corresponen a 100 zones.
Per completar la base de dades amb què es realitzarà tot el càlcul de rutes, es pren la
mesura de distància de cada centroide a cada parada que quedi situada a menys de 500m.
D’aquesta manera s’obté un llistat de tots els connectors factibles entre zones i parades.
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5. Selecció de parades
Es planteja el procés de disseny de rutes com una consecució de dues etapes.
En primer lloc se selecciona el conjunt de parades que representi una millor accessibilitat
(el criteri de selecció s’explica a l’apartat 5.1) d’entre les 88 parades disponibles per tal de
concentrar la recollida d’alumnes i, un cop feta la tria, s’aplicarà una metodologia per a la
generació de trajectes. Alguns dels trajectes seran “uniescolars” (restringits a alumnes
d’una mateixa escola) i d’altres “multiescola” (autocars que donaran servei a alumnes de
diferents escoles).

5.1. Criteri de selecció
D’entrada no es planteja una comparació de parades entre sí, sinó de les possibilitats
d’assignar una zona a una parada o altra. Es defineix, així, el concepte de connector,
essent aquest la vinculació d’una zona a una parada que té per variables el nombre de
nens de la parada a què serveixen i la distància a recórrer a peu per a aquella demanda.
Cada zona, doncs, pot tenir diversos connectors possibles dels quals finalment ha de
quedar-ne un de seleccionat. Les parades que integrin la selecció final seran aquelles a
què pertanyin tot el conjunt de connectors escollits. L’algoritme dissenyat ha d’establir
l’ordre d’elecció a partir de la distància i demanda associada fins arribar a un subconjunt de
connectors tal que totes les zones tinguin un connector assignat.
En aquest punt del treball es pren la decisió de realitzar una selecció única de parades per
al conjunt de demanda de tota la xarxa de transport enlloc de fer sis càlculs ajustats a les
demandes de cada escola. Aquesta elecció es valora amb la següent relació d’aspectes a
favor i en contra:


En contra: les diferències entre la distribució de demanda de les diferents escoles
provoquen una selecció de parades que no s’ajusta idealment per a cap d’elles de
forma individual sinó per a totes de forma global aproximada. En aquest aspecte, la
solució obtinguda serà menys precisa.

 A favor: una selecció de parades comuna per a tota la demanda es tradueix en un
càlcul més àgil, reduint la feina associada a aquest apartat 6 vegades, alhora que
facilita el plantejament de compartició de rutes per part de diverses escoles.
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 A favor: en el cas d’una implantació del sistema, la possible instal·lació de
marquesines o elements de senyalització de la parada seria més costosa en el cas
de fer una selecció de parades per a cada escola, ja que el nombre final de parades
del conjunt de la xarxa de transport tindria tendència a ser superior.

5.2. Funció per a la selecció de parades
El criteri que es busca per tal de donar valor als connectors de cada zona amb una parada
és una combinació de la distància i nombre de nens implicat, entenent que resulta
interessant una distància reduïda però no resulta beneficiosa si no s’acompanya d’un volum
mínim de demanda associat. Per exemple, l’assignació d’un connector de 10m amb una
quantitat de 2 nens no seria interessant de forma global tot i tenir una distància molt baixa.
Així, ambdues magnituds necessiten ser tingudes en compte de forma conjunta.
Amb tal efecte, es realitzen una sèrie de proves de diferents funcions en què la distància
està penalitzada i el nombre de nens premiat. Utilitzant una escala de valors de distància i
nombre de nens, s’observa l’ordre de prioritat que estableix cada funció per als diferents
escenaris. A partir dels gràfics que descriuen, es tria la que millor s’ajusta a la necessitat.
Un cop valorat el perfil de la funció, s’ajusten els paràmetres que conformen el gradient
més proper a la realitat que es vol expressar. La comparació de funcions es pot veure als
annexos.
Prenent “n” per al nombre de nens i “d” per a la distància, la funció escollida finalment és:

Taula 8. Taula de valors amb grandient de la funció escollida

La funció escollida combina les prestacions del logaritme i l’exponencial, acompanyats de
les constants que han completat la modelització per tal que resulti més adequada. Aquesta
valoració es realitza observant l’escala de valors que la funció dóna per als connectors
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d’exemple. Per al a funció triada, per exemple, s’observa un valor equitatiu entre un
connector de 10 nens i 200m un de 20 nens i 250m.
El logaritme s’aplica al valor de nens, atès que en el rang baix de valors interessa que la
diferència entre un nombre de nens recollits o un altre sigui molt significativa, ja que es
busca que les assignacions de parades es facin per un mínim volum d’usuaris atès que
hem de controlar el nombre total de parades. A partir d’un nombre raonable de nens que
fan ús d’una parada que faci rendible aquella assignació, el fet de tenir més o menys nens
assignats perd rellevància.
De forma anàloga, l’exponencial permet penalitzar la distància d’una forma no lineal essent
aquesta més gran a mesura que augmenta el rang de valors. Això respon a una lògica de
predisposició a caminar del públic general. La percepció que l’usuari tingui de caminar
100m enlloc de 50 en cap cas seria la mateixa que caminar-ne 400 enlloc de 200, si bé les
magnituds serien proporcionals en aquests dos escenaris d’exemple.

Figura 9. Gràfic de la funció escollida

A la figura 9 es poden comparar connectors equivalents de diferents demandes i distàncies.
Queda reflectit com, per a una distància fixada, els connectors d’alta demanda queden
situats per sobre d’aquells de demanda baixa i que aquesta diferència queda més
accentuada per a distàncies curtes, ja que per distàncies a partir de 200m aquesta
magnitud es troba més penalitzada. Per tant, la tendència a prioritzar un connector de més
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demanda per sobre d’un connector de menys distància es troba present per distàncies per
sota dels 200m.
Aquesta funció, doncs, ens permet atorgar un valor a cada connector, de tal manera que
queda establert un ordre per aplicar algoritmes de resolució heurística.

5.3. Algoritmes heurístics “Greedy” i algoritmes de millora
S’opta per dissenyar algoritmes de lògica “Greedy” per la seva baixa quantitat d’iteracions
que requereix, donada la dimensió del problema. Es presenten els algoritmes “Greedy 1” i
“Greedy 2” aplicats, segons s’indiqui, a la restricció de connectors de distància màxima
500m o 350m (en el primer cas són tots els connectors definits prèviament i en el segon
consisteix a un filtre més exigent quant a distància associada).
Solució 1. Algoritme Greedy 1 per valor d’assignació amb límit de 500m
1. Llistar tots els connectors ordenats per valor de la funció.
2. Prendre el primer connector Z-P (zona Z assignada a la parada P) disponible de la
llista.
3. Assignar la parada P a totes les zones possibles que no estiguin servides encara.
4. Eliminar de la llista tots els connectors pertanyents a zones ja servides.
5. Si queden zones per servir, tornar al punt 2. Si totes les zones estan servides, fi.
Solució obtinguda:

Taula 9. Resum de la solució 1

La solució obtinguda té una distància mitjana de cada nen a la parada assignada de 295m,
que aparentment sembla raonable. Però la taula anterior reflecteix com hi ha una part
massa gran d’alumnes que tenen assignada una distància entre 301 i 500m.
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Tot i la naturalesa simple del algoritmes greedy, s’espera obtenir solucions més acurades
aplicant variants que es presenten a continuació.
Solució 2. Algoritme Greedy 2 per mitjana de valors d’assignació amb límit de 500m i
algoritme de millora
Atès que es desitja assignar totes les connexions possibles de cada parada per tal de
minimitzar el nombre total de parades necessàries, es planteja com a variant la utilització
del valor mitjà de totes les assignacions possibles de cada parada. D’aquesta manera, el
criteri d’ordenació respondrà a un criteri més global.
1. Llistar les parades per ordre de valor mitjà de tots els seus possibles connectors.
2. Prendre la primera parada P disponible de la llista.
3. Assignar a P tots els connectors possibles a zones que no estiguin servides encara.
4. Eliminar de la llista la parada P.
5. Si queden zones per servir, tornar al punt 2. Si totes les zones estan servides, fi.
Solució obtinguda:

Taula 10. Resum de la solució 2

Es pot apreciar com la distància mitjana recorreguda ha disminuït només en 5m per nen de
mitjana, però ha quedat reduït també el nombre de parades, fins a 35. Per tant, es pot
valorar positivament atès que en ambdós aspectes s’ha vist millorada la solució. La
categorització per trams de distància, per altra banda, també millora, si bé encara hi ha un
volum important de nens que tenen assignada una parada que queda a més de 300m de
distància.
Per a aquest cas, a més, es dissenya un segon algoritme per tal de millorar la solució,
sense augmentar el nombre de parades, fent una reassignació de connectors a partir de la
selecció inicial de parades.

Pàg. 32

Memòria

1. Llistar tots les connectors que pertanyen a les parades seleccionades en el procés
anterior.
2. Prendre el primer connector Z-P de la llista.
3. Si Z té assignada la parada P, continua. Si Z no té assignada la parada P, assigna Z
a P.
4. Elimina de la llista tots els connectors de la zona Z.
5. Si queden connectors a la llista, torna al pas 7. Si no queden connectors a la llista,
fi.
Solució millorada:

Taula 11. Resum de la solució 2 millorada

Amb aquesta darrera iteració, el nombre d’assignacions dels trams de distància superiors a
300m es veuen reduïts en favor dels inferiors, per una proporció final del 80% de nens que
recorren menys de 300m vers el 52% de la solució inicial.

Solució 3. Algoritme Greedy 2 per mitjana de valors d’assignació amb límit de 350m i
algoritme de millora
Tot i el bon resultat de la solució 2 respecte de la 1, hi ha un 20% dels punts de demanda
assignats a parades amb distàncies superiors a 300m, fet que encara obliga si més no a
realitzar altres variants en busca d’un nou marge de millora.
S’opta per aplicar un filtre sobre la matriu de mobilitat, amb distàncies de fins a 500m. Per
tal d’assegurar que la matriu continui essent connexa, es busca aquella zona que tingui la
connexió de mínima distància superior. Aquesta resulta ser de 340m, de manera que
s’aplica un tall a partir del 350m inclòs. D’aquesta manera la solució obtinguda representarà
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un servei de major qualitat. Caldrà observar, però, com repercuteix sobre el nombre de
parades (i el cost derivat) la reducció de connexions possibles.
A la base de dades filtrada, s’aplica exactament el mateix algoritme que en l’apartat
anterior.
Solució millorada:

Taula 12. Resum de la solució 3 millorada

El nombre de parades es veu clarament afectat amb un augment del 31% respecte la
solució 2 millorada. Com a nota positiva, la distància del recorregut mitjà de cada nen es
veu reduïda en un 10%, quedant aquesta en els 200m aproximadament.
Resulta complicat fer una valoració de la conveniència o no d’aquesta darrera variant pel fet
que resta aplicar el darrer pas que és la definició de les rutes pròpiament.
Observant la distribució sobre el mapa de les diferències entre ambdues solucions
s’observen dos perfils diferents de parades d’entre les que apareixen a la solució 3 i no a la
2. Per una banda, hi ha un gruix de parades que se situen en zones situades als marges
dels districtes (ronda de dalt i frontera amb Gràcia) per les que no es pot preveure si
passarà ruta. Per l’altra banda, hi ha un volum considerable de parades que queden
situades al mig del mapa entre altres parades i que simplement implicarien una aturada
extra en una ruta ja definida per les altres. S’opta, finalment, per utilitzar la solució 2, que
respon a un nombre considerablement més baix de parades que permetrà un càlcul més
àgil de les rutes. El mapa de parades d’acord amb la solució 2 resulta ser el següent:
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Figura 10. Mapa de parades de la solució 2

Aquesta imatge pot veure’s ampliada a l’annex, amb la numeració de parades inclosa. Es
pot observar una repartició de parades per tot el territori molt homogènia, tret de petits
nuclis. Aquests nuclis es generen en zones on manca presència de vies principals o bé en
zones properes o coincidents amb àrees verdes, que per la seva inferior densitat
d’habitatge tendeixen en menor mesura a tenir assignacions de parades.
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6. Disseny de rutes
El disseny de les rutes finals és la consecució de dues etapes. En una fase inicial, es
generaran rutes per tal de satisfer al màxim la demanda de cada escola de forma
independent. A partir d’aquesta primera assignació, es realitzaran assignacions de
demanda entre rutes de diferents escoles per tal de tenir un major aprofitament dels
autocars sempre que es mantinguin uns límits de qualitat de servei en termes de temps de
trajecte i nombre de parades.
Per a totes les rutes es contempla la utilització de l’autocar estàndard de 55 places, atès
que és el vehicle més comú en el transport escolar i ofereix una alta capacitat de transport.
Cal tenir present, però, que té una mobilitat condicionada dins de la ciutat. Per a la creació
d’alguna ruta d’un perfil de servei especial complementari no es descarta la utilització
d’algun vehicle midbus de 30 places.
Per tal de poder aplicar una metodologia algorítmica a la confecció de rutes, es confecciona
un graf a partir del mapa de parades amb la matriu d’orígens i destinacions associada.
La matriu associada al graf, situada a l’annex del treball, expressa amb “1” i “0” la
possibilitat de connexió d’una parada amb la resta, encabint així la orientació de cada
aresta del graf, que en ocasions pot ser única o doble segons la via de què es tracti.
Aquesta matriu pot patir canvis en l’aplicació de l’algoritme a una o altra escola per tal
d’evitar rutes en sentits oposats a la destinació o bé que realitzin trajectòries circulars o
faltes de sentit.
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Figura 11. Graf utilitzat per al disseny de rutes

Algoritme generador de rutes
A mesura que les rutes quedin definides, se’ls assigna un nom composat pel nom de
l’escola i un nombre. La metodologia emprada a continuació està dissenyada per respectar
les següents restriccions i potenciar certes tendències:


Les rutes tindran assignada una demanda màxima de 55 passatgers i un temps
màxim de trajecte de 30 minuts, segons el càlcul de la eina Google Maps sense
especificacions de trànsit.
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El nombre de passatgers tendirà a repartir-se al màxim entre rutes d’una mateixa
escola.



S’evitaran trajectòries en cercle

1. Definir nombre de rutes. Donada una demanda (D) total d’una escola, es generen N
rutes tal que: N = enter(D/55) on 55 és la capacitat dels autocars que es fan servir.
2. Llista de parades no assingades: llistar totes les parades que encara no pertanyen a
cap ruta per ordre decreixent respecte la seva demanda associada.
3. Crear N rutes independents a partir de les N primeres parades de la llista. En cas
d’empat, prendre la opció que representi un conjunt de parades el més distanciat
entre elles possible de forma transversal respecte la destinació (intentar evitar
solapaments).
4. Per a cada ruta, crear llista de ruta amb totes les parades que té assignades i la
demanda assignada acumulada.
5. Crear llista de connexions. Entenent que totes les parades han de tenir una parada
anterior i una parada posterior assignada:
a. Per a cada parada sense assignació posterior, anotar les seves possibilitats
b. Per a cada parada sense assignació anterior, anotar les seves possibilitats.
6. Actualitzar llista de parades no assignades.
7. Actualitzar llistes de ruta. Si alguna parada està assignada a més d’una ruta, deixar
obertes totes les possibilitats.
8. Actualitzar matriu de mobilitat.
9. Actualitzar llista de connexions.
10. Si alguna parada no té possibles posteriors, tancar la ruta corresponent per aquell
extrem (només pot passar en arribar a una escola). Si no, continuar.
11. Si alguna parada només té una opció posterior, assignar-la si la capacitat i nombre
de parades ho permeten i tornar al pas 6. Si no, continuar.
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12. Si alguna parada no té possibles anteriors, tancar la ruta corresponent per aquell
extrem (és origen de ruta). Si no, continuar.
13. Si alguna parada només té una opció anterior, assignar-la si la capacitat i nombre
de parades ho permeten i tornar al pas 6. Si no, continuar.
14. Si queden possibles connexions, prendre la que connecta amb la parada no
escollida de demanda assignada superior de la llista.
a. En cas d’empat de demanda associada, prendre la connexió que es
correspongui amb una ruta amb menys demanda assignada acumulada.
b. En cas d’empat de demanda assignada acumulada, prendre la que té una
alternativa immediata més baixa en demanda associada.
c. En cas d’empat de demanda associada de l’alternativa, prendre la que té
menys alternatives de la naturalesa que s’està valorant (anterior o posterior).
d. En cas d’empat en nombre d’alternatives, prendre la de número de parada
mes baix.
e. Assignar la connexió escollida si la capacitat i nombre de parades ho
permeten i tornar a 6.
Si no queden possibles connexions,
a. Si queda un volum total de demanda sense assignar superior a la demanda
assignada a alguna de les rutes, generar nova ruta a partir de la primera
parada de la llista de parades i crear la corresponent llista de ruta. Tornar al
pas 6.
b. Si el volum de demanda sense assignar és inferior o igual a la de la ruta
amb menys demanda assignada, continuar.
15. Si hi ha parades que tenen assignació a múltiples rutes, triar la que equilibri més el
nombre de parades que realitza cada ruta.
16. Calcular temps de trajecte les rutes. Si una ruta supera els 30’ de trajecte,
redistribuir o retallar parades des de l’origen de la ruta fins arribar a un temps
inferior o igual a 30’ (el càlcul de temps es realitza amb la eina Google Maps en
condicions no específiques de trànsit).
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17. Si el nombre de rutes creades és superior a N, eliminar les ruta de menor demanda
assignada fins a tenir N rutes.
Es presenta a continuació, a mode d’exemple, la solució per a l’escola Jesús Maria.

JM

JM-1

JM -3

JM -2

Figura 12. Mapa de rutes obtingut per a l'escola Jesús Maria

La solució de l’escola Jesús Maria es composa de tres rutes que recorren zones diferents i
conflueixen finalment al centre escolar.
El resultat obtingut per al tot el conjunt d’escoles es composa d’un total de 19 rutes que es
presenten a continuació:

Pàg. 40

Memòria

Taula 13. Solució inicial de rutes

A partir d’aquesta solució inicial es consideren les oportunitats de compartir rutes amb
altres escoles i, després d’aquesta millora, la creació de rutes especials per donar servei als
focus de demanda que quedin per servir.
Algoritme de rutes “multiescola”
La metodologia emprada per a tal propòsit consisteix a assignar demandes no cobertes a
rutes d’altres escoles de forma que, acabada la ruta original a la destinació inicial, es
desplaça fins a una segona destinació. Això és possible gràcies a la proximitat de totes les
escoles entre elles.
Les normes que seguirà aquest procés, a més de les normes originals de les rutes, seran:


Les rutes tindran un temps màxim de trajecte de 35’, si bé cap nen pot tenir un
temps de trajecte parcial (Tp) superior a 30’.



Es procedirà en un ordre d’acord al volum de demanda no servida de cada escola,
de forma que tendeixi a quedar el més equilibrada possible la demanda no servida
de cada escola un cop aplicada aquesta reassignació.
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Es prioritzaran reassignacions que tinguin el menor Temps Afegit (Ta) de trajecte,
que estarà condicionat per la distància entre les diferents destinacions. Es calculen
tots els temps de afegits possibles en combinar les 6 escoles orígens amb les altres
5 escoles (possibles destinacions) amb l’eina Google Maps.

1. Llistar les demandes no servides de cada escola.
2. Prendre la demanda (D) associada a la parada (P) més alta de l’escola (E) amb
més volum de demanda no servida.
3. Llistar les rutes que contenen P en ordre creixent de Ta en cas d’assignar E com a
destinació.
4. Eliminar de la llista aquelles que tinguin una ocupació superior a 55-D.
5. Eliminar de la llista aquelles que tinguin un nombre de parades igual o superior a 10.
6. Eliminar de la llista aquelles que tinguin temps total (temps original + temps afegit)
superior a 35 minuts.
7. Eliminar de la llista aquelles que representin un Tp superior a 30 min.
8. Si queden rutes a la llista, assignar D a la primera ruta R de la llista i assignar E com
a segona destinació de la ruta R. Si no, assignar la parada P a la llista de serveis
especials.
9. Esborrar D de la llista de demandes no servides.
10. Si queden demandes no servides no assignades a serveis especials, torna a 2. Si
no, acaba.
Aplicat aquest procés, obtenim un total d’11 de les 19 rutes que tenen almenys una segona
destinació. Als annexos es poden veure les rutes representades sobre el mapa. Es
presenta a continuació, a en continuació de l’exemple de l’escola Jesús Maria, el mapa de
la solució aplicant la compartició de rutes.

Pàg. 42

Memòria

FM

JM

EP
S
SI

SC
JM-1

TH

JM -3

JM -2

Figura 13. Mapa de rutes creat per a Jesús Maria

Les rutes JM-2 i JM-3 queden compartides amb les escoles Frederic Mistral i Sant Ignasi
respectivament.
La solució global obtinguda es reflecteix en la taula següent:
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Taula 14. Solució de rutes combinades

A la taula 14 s’aprecien les tendències d’algunes escoles a combinar rutes pròpies i a
aprofitar rutes d’altres escoles. L’escola amb més rutes pròpies compartides és el Sagrat
Cor, amb totes 4 de què disposa. L’escola de més rutes d’altres escoles aprofitades és el
Frederic Mistral, amb 4 comparticions.
D’altra banda, també s’intueix la sensiblement major dificultat de l’Escola Thau a compartir
rutes, fruit de les diferències de situació de demanda. L’Escola Thau només té una ruta
pròpia compartida i una d’aprofitada.
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Comparació de solucions

Taula 15. Taula comparativa d’indicadors de les solucions 1 i 2

L’ocupació mitjana per autocar augmenta en 5 passatgers aproximadament, passant d’un
67% d’ocupació dels vehicles fins a un 75% i obtenint una xifra de percentatge de servei
cobert de 88,5% respecte l’inferior a 79% inicial, la qual cosa representa haver passat de
donar servei a 696 nens a donar-ne a 806 i sense creació de noves rutes.
Finalment, resten 79 nens que no han pogut tenir servei per les rutes ja dissenyades i pels
quals es disposa un servei especial de rutes que cobreixen aquesta necessitat puntual. Per
tal de permetre trajectes més circulars, s’opta per realitzar aquest servei amb vehicles
Midbus de 30 places, que permeten una mobilitat molt més acurada. La demanda residual
s’organitza de forma senzilla en rutes de forma que 3 vehicles d’aquest perfil resulten
suficients i queden ocupats en 88% de la seva capacitat.
La xarxa definitiva consta de 8 línies “uniescola”, 11 línies “multiescola” i 3 línies de serveis
especials que també són compartides.
En aquest moment, tornant al punt 5.1 de l’estudi on es decidia fer una selecció de parades
adaptada a la demanda conjunta de les escoles, es planteja seria factible una millora de la
solució a partir d’una reassignació de parades per totes aquelles rutes que han quedat
definides com a “uniescolars”.
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7. Avaluació econòmica del projecte
7.1. Pressupost de projecte
S’estima el pressupost requerit per al desenvolupament de l’estudi. Per al càlcul s’utilitza un
cost de personal en cas d’enginyer sènior de 60€/h i per enginyer junior de 30€/h.

Taula 16. Pressupost del projecte

7.2. Càlcul de benefici associat a la solució
Per la naturalesa d’aquest estudi, una avaluació de l’aspecte econòmic resulta difícil de
concretar. Dos aspectes, en concret, són els que condicionen aquest apartat de l’estudi:
 Demanda incerta: el volum de demanda pot afectar l’ocupació dels vehicles i això
afectar directament a la rendibilitat de la xarxa. Paral·lelament, la demanda també
afectarà al nombre de vehicles utilitzats, amb què el preu que es pot tenir pel
lloguer o compra de vehicles per volum de negoci pot canviar.
 Diversitat del sistema actual: el servei que actualment dóna cada escola participant
de l’estudi és poc conegut i per cada centre consistirà en un funcionament i volum
de demanda diferent. D’aquesta manera, la referència sobre que fer una
comparació no és clara.
Es planteja, doncs l’avaluació de la solució obtinguda respecte una alternativa consistent en
rutes “uniescola” exclusivament, atès que és una opció propera al sistema utilitzat
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actualment per part de cada escola. Així, es realitza una estimació dels costos de vehicles i
personal atribuïts a ambdues solucions.
Solució alternativa (sense rutes “multiescola”)
Un cop definides les rutes inicials (19 rutes), queda coberta una demanda de 696 alumnes,
per un total de 189 no servits. La demanda que resta per servir és una demanda
deslocalitzada pel territori. S’estima que, en cas de donar-hi servei, seria necessària la
creació de rutes midbus, tal com s’ha fet a la darrera etapa del procés, ja que aquestes
permeten realitzar viatges de més mobilitat. Assimilat que per a cada demanda restant
s’assignessin el nombre mínim de midbus de 30 places:

Taula 17. Avaluació de solució alternativa sense compartició de rutes

Es pot acotar que la compartició de rutes permet un estalvi mínim de 6 midbus, que
representa un 21% d’estalvi de nombre de vehicles i conductors.
Es presenten els pressupostos d’ambdues solucions per tal de dur a terme la comparació
econòmica. Per a aquest càlcul s’utilitzen com a referència els preus habituals en la
contractació de servei d’autocar amb conductor d’una de les escoles en les sortides
escolars.
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Solució amb rutes “multiescola”:

Taula 18. Pressupost de solució amb rutes “multiescola”

Solució alternativa sense rutes “multiescola”:

L’estalvi de la solució del projecte respecte de l’alternativa sense compartir rutes es
concreta en 147.000€ per curs escolar.
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8. Estimació d’impacte mediambiental
A nivell mediambiental, com en el cas anterior, no hi ha una referència clara de les
solucions actuals per tal de valorar un benefici del projecte. Es fa un càlcul de les emissions
anuals de la flota de vehicles en els mateixos dos escenaris anteriors segons s’apliqui la
solució de rutes “multiescola” o no. Per al càlcul, s’utilitza la dada de consum mitjà
d’autobusos a Barcelona (dades proporcionades per l’Agència d’Energia de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona).
Dies lectius a Catalunya: 175
Distància mitjana per ruta (solució estudiada): 7,9 km
Distància mitjana per ruta (solució alternativa): 6,6 km
Fent un càlcul de la distància total a recórrer per part de la flota d’autocars s’obté:

Taula 19. Càlcul de distància total per curs escolar de cada alternativa

La solució alternativa representa una distància total de recorregut lleugerament superior.
Tot i que el nombre de vehicles utilitzats és significativament més gran, la característica de
les rutes segons la qual només tenen una destinació equilibra les dues alternatives en
aquest aspecte.
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La diferència final del totals de contaminants representa una estalvi a favor de la solució de
rutes “multiescola” entorn dels 2.400 kg per cada curs escolar. Aquesta xifra representa un
6% sobre la contaminació associada a la solució alternativa.
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Conclusions
S’ha desenvolupat una metodologia per a determinar una xarxa de transport escolar
comuna per a un conjunt diverses escoles amb localitzacions geogràfiques properes a
partir d’una demanda donada.
S’ha aplicat el mètode dissenyat a un conjunt de 6 escoles a partir d’una demanda simulada
a partir d’una mostra representativa dels estudiants de cada escola. S’ha posat de manifest
que, en un percentatge elevat dels casos, els domicilis dels estudiants de les escoles
queden concentrats en un subconjunt de zones que fa possible el transport compartit.
S’han dissenyat algoritmes tipus “greedy” que permeten seleccionar les parades per a les
possibles rutes repartides al llarg de les zones de demanda, així com algoritmes per a la
determinació de rutes. El resultat obtingut han estat una combinació entre rutes
“multiescola” i rutes “uniescola”. La solució s’ha composat, per a la demanda estudiada,
d’14 rutes “multiescola” i 9 rutes “uniescola”.
Aquest resultat representa una ocupació del 75% dels vehicles de 55 places, que donen
servei a un 88,5% de la demanda. El 11,5% restant de la demanda està servida per
vehicles midbus de 30 places que tenen una ocupació mitjana del 88%.
La possibilitat de compartir rutes ha comportat un estalvi del 21% de vehicles i conductors
necessaris.
La metodologia dissenyada és aplicable a la demanda real que pot existir a cada curs
escolar.
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Agraïments
És pertinent mencionar la col·laboració que les escoles integrants del projecte han tingut
amb l’estudi. Per a totes elles, el procés de traspàs de dades ha requerit trobades, gestions
internes i temps del seu personal. Sense treballar amb distribucions reals de demanda, el
projecte seria menys concloent.
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