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IX. Costos. La base del l’anàlisi financer 
 
 
 Dedicarem els dos següents capítols a l’anàlisi financer. En aquest primer 
s’establiran les bases per a realitzar-lo tot desglossant els costos de manteniment i 
operació per una línia de les característiques del tren de La Pobla. Com veurem, els 
costos variables ens dependran de l’oferta, i per tant cal haver definit un servei de 
trens, tasca que s’ha exposat al capítol anterior. Finalment, al capítol Anàlisi 
econòmic-financer, s’acabarà de perfilar l’aspecte financer, tot introduint la 
recaptació del billetatge segons els escenaris de demanda exposats anteriorment. 
Veurem quina és el cobriment11 dels costos de la línia.  
 
 Les dues tipologies de costos són els d’inversió que quedaran reflectits al 
capítol següent com a amortitzacions i els costos d’explotació i manteniment que 
són els que exposarem en aquest capítol. 
 
 Pel que fa els costos d’inversió, val a dir que la es considera que tant les 
obres de condicionament del el tram Lleida-Balaguer finalitzades l’any 2002 i 
costejades pel Ministeri de Foment, com les que en breu es començaran per 
condicionar la resta de la línia fins La Pobla, es consideren no recuperables i per 
tant no es contemplen com a inversió per avaluar el projecte. Sí en canvi es 
considerarà la compra de nous trens, tema que abordarem en un parell d’apartats 
d’aquest capítol, i algunes qüestions més de menor rellevància econòmica que 
tractarem al final dels costos d’explotació, ja que l’exposició d’aquests ens 
introduirà les inversions que la línia necessita.  
 
 
1. Fonts d’informació. Bases i objeccions 
 

Per desglossar els costos fixes i variables d’explotació i manteniment, que es 
donaran en valor actual, es parteix de la base de [6] i [14]. 
 

Per tal de dur a terme aquesta tasca s’ha optat per model d’explotació que 
minimitzés els costos fixos, buscant la polivalència del personal de la línia. D’altra 
banda s’ha partit de la base del funcionament actual de la línia, per descartar caure 
en una modelització massa optimista que no expressés la realitat econòmica de la 
gestió del tren de La Pobla. 

 
El primer dels estudis és del 2003 i va ser elaborat pel DGPT en col·laboració 

amb la consultora de transport CINESI i estableix un esquema i valoració dels 
costos interns associats al transport de viatgers per ferrocarril. Val a dir que 
analitzant aquests costos s’han trobat certs valors que s’han considerat 
excessivament elevats i per tant fan que no sigui creïble l’aplicació d’ells a totes les 
línies. Sense ànim de posar en dubte el document s’ha pres la informació que conté 
com a orientativa, i en qualsevol cas s’ha anat amb cautela, aplicant el sentit comú 
i contrarestant les xifres amb altres fonts de per tal de poder trobar uns costos més 
afins a les característiques de la línia. Per tal d’actualitzar els costos proposats en 
aquest informe s’ha considerat la variació de preus segons dades de l’IPC des del 
juliol del 2003. La informació s’ha extret de l’Institut Nacional d’Estadística. 
L’augment de preus a gener del 2005 és de 5,3%. 

 
El segon fou elaborat pel DPTOP l’any 1984, arran del Contracte-Programa 

de RENFE amb l’estat on es contemplava fermament la clausura de la línia. Aquest 
informe tracta directament del tren de la Pobla, per tant els costos d’explotació que 
                                                 
11 El cobriment és aquella part de la despesa ocasionada que es contraresta amb les aportacions dels 
usuaris a través de la venta de títols de viatge. 
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s’hi reflecteixen descriuen una realitat molt més propera que les generalitzacions 
que es contemplen en [6]. Tanmateix, les exigències de seguretat, confort i 
manteniment no són les mateixes que les de fa 20 anys, i per tant tampoc ho són 
els costos, tot i així, la informació extreta d’aquest estudi, ens permetrà tenir una 
cota inferior de la mateixa manera que [6] establirà una cota superior dels preus 
unitaris. Per tal d’actualitzar els costos proposats en aquest informe s’ha considerat 
la variació de preus segons dades de l’IPC des del desembre del 1983 (any de 
càlcul dels costos). La informació s’ha extret de l’Institut Nacional d’Estadística. 
L’augment de preus a gener del 2005 és de 182,3%.  

 
Darrera aquesta feina de desglossar els costos, hi ha un segon objectiu: 

determinar quins dels costos orientatius que proposa [6] són vàlida i quins no. Així 
la investigació realitzada per al tren de La Pobla ha servit per determinar que hi ha 
xifres exposades a [6] que disten molt de ser correctes per a un tren de rodalies o 
regional com els que tenim a Catalunya, i que per tant caldria revisar aquest 
document si es pretén que sigui una bona eina de treball. 

 
Les fonts d’informació per contrastar [6] han estat cinc i es considera que 

com a mínim tres d’elles han aportat dades totalment fiables: 
 
a) Els comptes reals d’explotació i manteniment del tren de La Pobla.12 
 
b) El document [14]. 

 
c) Els comptes d’explotació d’FGC [13]. 
 
d) Entrevistes personals amb els responsables de la secció de Manteniment 

de FGC.13 
 

e) Entrevistes personals amb els responsables de la secció de Projectes de 
FGC.14 

 
La informació recopilada s’exposa resumida però raonada a continuació. A 

no se que s’indiqui el contrari els costos que s’exposen a continuació són a valor 
actual (gener del 2005). 

 
 

2. Costos d’operació i manteniment 
 
2.1. Costos d’Infrastructura i via 

 
  Segons [6] es pot considerar que els costos fixos del manteniment de la 
Infrastructura ferroviària són desvinculables de la circulació de trens per la via i que 
ascendeixen per una Infrastructura en la intempèrie a 12.000 €/km·any (en el tram 
Lleida-Balaguer no hi ha cap dels 41 túnels de la línia) i a 737€/Km·any per 
infrastructures en túnels. [6] també precisa que la primera xifra correspon a un 
entorn sanejat que no presenti especials problemes d’inundacions o de caigudes 
d’elements estranys sobre la via.  
 

Els costos variables, en canvi, sí depèn del servei ofert i per tant s’ha de 
comptabilitzar a part. Per tal d’establir els costos, la circulació de trens es 
comptabilitza en TKBC (tones brutes en circulació per Km). A cel obert amb 
travesses de formigó s’estima un pressupost de 0,00081€/TKBC. Tenint en compte 

                                                 
12 Aquesta font es considera totalment fiable. 
13 Aquesta font es considera totalment fiable avalada per anys d’experiència en el sector. 
14 Aquesta font es considera totalment fiable avalada per anys d’experiència en el sector. 
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que el material mòbil està constituït per unitats de la sèrie 593 que pesen 131 
tones buits i 158 tones plens, i que la mitjana d’ocupació dels trens en el tram 
estudiat és de 85 passatgers, es considerà un pes brut de 144 T per tren. Pel que fa 
el futur del material mòbil, el que queda clar és que en els propers 3 anys (el 
període que dura el conveni), el material mòbil continuarà sent el mateix. D’altra 
banda és perfectament raonable, i així ho han manifestat fonts de l’empresa, que 
FGC es plantegi una inversió en material mòbil nou en acabar el contracte, ja que 
els trens de la sèrie 593 són obsolets i es troben a les acaballes de la seva vida útil. 
Aquestes mateixes fonts estimen el cost dels nous trens en 18 milions d’euros i 
seguirien sent de tracció diessel, del que, per tant, se’n dedueix que no té intenció 
ni a mig ni a llarg termini d’instal·lar un sistema ferroviari electrificat, ja que segons 
[10], la vida útil del material mòbil és de 25 anys.  

 
Seria convenient que el nou material, fos de dimensions més reduïdes, de 

cara a reduir costos, ja que el manteniment, l’energia, la neteja i el tonelatge que 
circula per la via farien disminuir les despeses d’aquest apartat i dels propis trens 
com veurem més endavant. Tenint en compte la capacitat de la sèrie 593 (276 
places), aquest es podria reduir ben bé a la meitat, que tanmateix seguiria sent una 
capacitat superior a la mitjana actual de passatgers per tren. D’altra banda, seria 
convenient que fossin acoblables dos a dos, ja que en cas necessari podrien circular 
en el tram Lleida-Balaguer dues unitats acoblades. Aquesta necessitat no trigaria a 
manifestar-se fins i tot amb l’escenari 2, ja que a hores punta la demanda podria 
exigir les places extres en un període inferior als 10 anys. Considerarem doncs que 
en hores punta cal acoblament. 

 
Pels primers tres anys s’han considerat les característiques de la sèrie 593, 

això és considerant   els sis trens per sentit, els costos variables ascendeixen a uns 
23.000€.  
 
 Amb l’arribada del nou material, s’ha suposat una massa de 90 T brutes per 
tren. Aquesta dada ha estat consultada amb fonts de FGC. Es considera que el nou 
material es posaria en funcionament a partir del gener del 2008.  
 

D’altra banda l’estimació dels costos de manteniment fixos i variables pel 
conjunt de la línia de La Pobla és, segons [14], d’uns 3.450/km·any, xifra molt 
semblant a l’exposada en el capítol IV, on es parla de l’explotació actual de la línia. 
Així, la suma dels costos del manteniment preventiu i del correctiu a preus del 2004 
és de 313.325€ que FGC paga pels 90 Km de la línia és a dir uns 3.900€/km·any.  

 
Si acceptem com a vàlides les orientacions donades per [6] pels costos 

variables i ho comparem amb el cost , tenim que aquests representen un 6% dels 
costos totals. Aquesta xifra  és prou raonables per una línia que ofereix poc servei, 
ja que els costos variables augmenten amb el servei (veure figura).   
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Gràfic 13. Costos variables i fixes. Percentatge.  

Font: elaboració pròpia 
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Figura 7. Costos variables i fixos. Concepte. Font: elaboració pròpia 
 
 
Per tal d’establir els costos fixos de manteniment futurs s’han consultat els 

experts en manteniment de material ferroviari de FGC que han expressat que un 
cost de 3900€/km·any és alt per una via de les condicions del tram Lleida-Balaguer, 
però que es pot considerar raonable.  

 
D’altra banda hi ha previst per aquest mateix any la rehabilitació del tram 

Balaguer-La Pobla, de manera que s’obtindrà una Infrastructura total, que malgrat 
no sé del tot nova (recordem que part del material amb el que el 2002 es va 
rehabilitar el tram Lleida-Balaguer era de segon ús), serà una Infrastructura que 
requerirà un manteniment correctiu menys intens que el que en aquests moments 
demana l’eix Balaguer-La Pobla, i per tant les despeses en aquest sentit 
disminuiran. A les següents imatges es pot apreciar la diferència entre els dos 
trams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Estació de 
Balaguer. 

Tram renovat. 
Font: pròpia 

Foto 3. Estació de Palau 
Noguera. 

Tram sense renovar. 
Font: www.trenscat.com 
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 Tanmateix, com que es fa difícil d’estimar quina serà la diferència, es 

prendrà aquest valor com a màxim, es treballarà amb aquesta xifra, sempre en la 
línia de no caure en previsions massa optimistes del futur de la línia que 
distorsionin la realitat.  

 
Pels costos variables s’ha adoptat el mateix criteri que [6], ja que els 

resultats per la línia de La Pobla, com hem apuntat anteriorment, són raonables. 
Tanmateix ha sigut necessari definir la nova l’oferta per poder estimar-los. El nou 
servei, exposat el capítol anterior, consta de 10 trens per sentit i dia entre Lleida i  
Balaguer i 5 per sentit i dia entre Balaguer i La Pobla.  

 
Pel que fa els desviaments, l’Observatori de Costos [6] adopta, per via 

única, valors respectius dels costos fixos i variables de 1.443€/km·any i 
0,000084€/TKBC tot considerant que hi ha una mitjana de 1,2 desviaments per 
quilòmetre. A la línia de La Pobla, només hi ha tres desviaments que es troben a les 
estacions de Balaguer constituït per una segona via en paral·lel d’un total d’uns 300 
metres, de Tremp, que no s’utilitza i a La Pobla que és utilitzat només per la 
Garrafeta, la locomotora històrica, quan un parell de vegades l’any és la tracció 
d’un tren turístic. Per tant, el fet que hi hagi pocs desviaments i que a més aquests 
s’utilitzin poc o gens fa que els costos estimats per l’Observatori no ens serveixen. 
D’altra banda, tenint en compte que els costos globals d’Infrastructura i via són 
aproximats, és raonable considerar els costos d’aquests desviament inclosos en les 
xifres donades per costos fixes i variables en aquest apartat. 
 

   
2.2 Catenària i subestacions 

 
 La línia Lleida-La Pobla de Segur no està electrificada, per tant no té costos 
derivats del manteniment de l’electrificació. Tanmateix l’electrificació de la via no 
hauria de descartar-se en un futur ja que es tracta d’un sistema de tracció més net 
des d’un punt de vist mediambiental i menys car d’explotar, tot i que en aquest cas 
caldria realitzar una important inversió que si s’escau més endavant estimarem. 
 
 

2.3 Estacions 
 
 Són els llocs on es produeix l’accés de viatgers al servei del ferrocarril. El 
control d’accés, la venta de bitllets i el condicionament de l’edifici com espai públic 
són activitats que generen costos considerables per sí sols.  
 
 D’una banda hi ha els costos del manteniment que inclou conservació, 
reparació i neteja dels edificis i dels diversos equipaments i sistemes necessaris per 
a l’explotació comercial de la línia ferroviària. D’altra banda apareixen els costos 
d’operació per a la prestació directa d’un servei operatiu per a la regulació de la 
circulació de trens comercial i un de comercial d’atenció al client. En aquest sentit 
cobra una gran importància el model d’explotació que pot ser clàssic amb venda 
manual de bitllets i presència més o menys permanent d’agents o bé un model 
d’estació automatitzada, on la presència de personal és molt menor o fins i tot 
inexistent. 
 
 [6] estableix quatre tipologies d’estacions: grans estacions terminals o 
intercanviadors que per la seva singularitat necessiten estudis de costos 
particularitzats, models d’estació mitjana amb un edifici de dos vestíbuls de 200m2 i 
dues o tres andanes de 160m de longitud amb dos accessos, models d’estació 
petita que contempla un edifici amb un sol vestíbul d’uns 100m2 i una o dues 
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andanes de 160m. de longitud amb un accés i finalment baixadors. A més a l’hora 
de quantificar els costos l’Observatori té en compte si l’estació és soterrada o a cel 
obert. 
 
 L’estació de Lleida-Pirineus es pot considerar pertanyent a la primera 
tipologia. Hi conflueixen tres línies ferroviàries: Lleida-La Pobla de Segur, 
Barcelona-Terrassa-Manresa-Lleida, Tarragona-Reus-Lleida, aquestes dues últimes 
Regionals de RENFE i l’AVE Lleida-Madrid que en un futur també unirà aquestes 
dues ciutats amb Barcelona.  En aquesta tesina s’obviaran els costos d’aquesta 
estació, ja que, l’estació no pertany a la línia traspassada (recordem que el traspàs 
és a partir del pk 1/927); més a més aquests costos serien atribuïbles també a 
altres línies de més importància comercial i més potents econòmicament que tenen 
parada a l’estació. Es considerarà que els costos proporcionals imputables a la línia 
es troben dins de la partida “estructura i serveis centrals”. 
 
 Les estacions de Balaguer, Tremp i La Pobla de segur, en canvi es podrien 
incloure dins del model d’estació petita, malgrat les seves característiques actuals 
les situen per sota de la mitjana d’aquesta tipologia d’estació. D’altra banda es 
tracta d’estacions a cel obert. 
 

Cal fer una menció especial als baixadors, ja que totes les parades a 
excepció de les tres esmentades anteriorment i de Lleida-Pirineus són baixadors. La 
gran majoria, especialment en el tram Lleida-Balaguer, consten d’una senzilla 
marquesina com la que apareix a la imatge, a la resta, els edificis o bé estan 
abandonats o bé s’han rehabilitat per a altres usos. En cap d’ells s’hi pot adquirir 
bitllets, els títols de viatge s’han de comprar a l’interventor del tren.   
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l’observació d’aquesta imatge es dedueix que el manteniment i el consum 

energètic dels baixadors, no poden ser els que proposa [6] i que veurem a 
continuació. 
 

Els costos adoptats, segons l’Observatori pel que fa estacions petites i 
baixadors són: 

Foto 4. Baixador de Térmens. Font pròpia 
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Estacions petites a cel obert 41.100   €/u.·any Manteniment 
Baixadors a cel obert 9.500   €/u.·any 
Explotació clàssica (est. petita) 101.100   €/u.·any 

Operació15 
Explotació automàtica (est. petita) 33.700   €/u.·any 
Estacions petites a cel obert 9.700   €/u.·any 

Consum energia elèctrica16 
Baixadors 3.300   €/u.·any 

Taula 20. Costos donats per l’Observatori. Font: elaboració pròpia a partir de dades de [6] 
 

Tal i com s’enunciava anteriorment només és necessari de fer un cop d’ull a 
les fotografies de la pàgina anterior per comprovar que els costos pels baixadors 
són exagerats. A més a més l’estació de Balaguer té un model d’explotació diferent 
als dos proposats a la taula. 

 
Per tal d’ajustar a la realitat de la línia les xifres anteriors cal tenir en 

compte que  
 

 El baixadors tenen un manteniment mitjà de 600 €/any, ja que s’ha 
considerat que cada cert període de temps caldrà fer el manteniment 
del sistema d’il·luminació, renovar material per destrosses de tipus 
vandàlic o bé fer el manteniment general de les marquesines. 
Aquesta xifra s’ha consultat a responsables de manteniment de FGC. 

 
 A l’estació de Balaguer el model d’explotació és el clàssic però hi ha 

dos agents que es reparteixen la jornada d’activitat ferroviària en dos 
torns. Aquests mateixos agents són actualment els encarregats de 
vendre els títols de viatges, però es proposa la instal·lació de 
màquines expenedores de bitllets ja que, en augmentar el servei 
ofert, el volum de feina dels agents ubicats a l’estació incrementarà 
considerablement i serà complicat que a més s’encarreguin de les 
tasques comercials. A més es planteja la possibilitat d0augmenatr en 
un agent la dotació de personal del conjunt estació-centre de 
comandament de Balaguer, de manera que es pugui gestionar tota la 
circulació des d’aquest punt. Tot i així aquests costos s’englobaran 
dins la partida del centre de comandament de Balaguer, i per tant no 
es tindran en compte a l’hora de comptabilitzar-los. A les altres 
estacions no hi ha personal adscrit. 

 
 [14] considera que els costos de manteniment de les estacions són 

aproximadament un 5% del personal adscrit. Atès que aquesta xifra 
sembla molt minsa (3.900€) i que no serveix per el cas de Tremp i La 
Pobla, on ja no hi ha personal adscrit, s’ha considerat que un 
manteniment mitjà per estació de 10.000€/any és més que suficient, 
ja que anualment el manteniment no tindrà aquest cost però 
puntualment es poden generar despeses de manteniment i reparació 
que facin augmentar la mitjana anual. 

 
 El consum energètic dels Baixadors és l’electricitat consumida del 

sistema d’il·luminació. Aquest es tracta bàsicament de tres o quatre 
fanals (segons el baixador) i algun element extra en la il·luminació de 
les marquesines, tot plegat de baix consum i d’encès automàtic. És 
impossible que els costos que proposa [6] siguin vàlids per aquest 

                                                 
15 El cost de mà d’obra d’operació d’estacions es situa a una mitjana de 21 €/h. 
16 El cost unitari de l’energia elèctrica adoptat és de 0,080 €/kWh. 
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tipus de baixador ja que estriem parlant de fanals de potències 
unitàries de 9400 W. Tenint en compte el cost unitari de l’energia 
adoptat per [6] obtenim una cota màxima de 360 €/u.·any. Segons 
les fonts consultades, per a estacions de característiques semblants a 
la de Balaguer, cal comptar un consum energètic d’aproximadament 
el triple del d’un baixador. 

 
 
Així doncs, uns costos més raonables Lleida-La Pobla són:  
 

Estacions a cel obert 10.000   €/u.·any Manteniment 
Baixadors a cel obert 600   €/u.·any 

Operació17     
Estacions petites a cel obert18 1200   €/u.·any Consum energia elèctrica i 

altres Baixadors19 360   €/u.·any 
Taula 21. Nous costos proposats. Font: elaboració pròpia 

 
 A continuació s’exposa la tipologia de baixador a les diferents parades.  
 

Parada Tipologia de baixador Comentari20 

Alcoletge Marquesina  

Vilanova de la Barca Edifici Estat molt precari. 

Térmens Marquesina  

Vallfogona de Balaguer Marquesina  

Balaguer ESTACIÓ  

Gerb Marquesina  

Sant Llorenç de Montgai Marquesina + edifici 
Abandonat. Aspecte extern 
acceptable. Interior en estat 
molt precari. 

Vilanova de la Salt Edifici Abandonat. Estat molt precari. 

Santa Linya Només andana Estat molt precari 

Àger Marquesina + edifici Edifici reconvertit en sala 
polivalent. 

Cellers-Llimiana Marquesina + edifici Edifici reconvertit en alberg. 

Guàrdia de Tremp Edifici 

Abandonat. Aspecte extern 
acceptable a excepció de la 
teulada. Interior en estat molt 
precari. 

Palau de Noguera Marquesina + edifici Edifici reconvertit per a altres 
usos. 

Tremp ESTACIÓ  

Salàs de Pallars Marquesina  

La Pobla de Segur ESTACIÓ  

S’observa la gran quantitat de baixadors (blau). Font: elaboració pròpia 
 
 

                                                 
17 Aquests costos s’englobaran dins dels del Centre de Comandament. Veure més detalls al punt 4 
d’aquest capítol. 
18 Inclou consum aigua, neteja, etc. S’ha considerat el costos donats per [6] però s’ha inclòs en la 
partida altres aspectes que poden quedar perfectament contemplats en la xifra aportada. 
19 Als baixadors només hi ha consum d’energia elèctrica, i s’ha considerat uns fanals de 250W, hipòtesi 
conservadora pel que fa els costos. 
20 A l’annex 2A, es pot trobar el suport visual que corrobora aquests comentaris. 
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2.4. Centres de Comandament 
 
[6] fa la distinció entre centre de comandament senzill i centre de 

comandament estàndard. El model de centre de comandament senzill es compon 
d’una sala de petites dimensions amb una regulació del trànsit tècnicament poc 
complex, un sistema bàsic de comunicació i una dotació màxima de 2 persones en 
un únic lloc de treball. Pel que fa el centre de comandament estàndard, les 
dimensions de l’edifici han de ser prou grans com per albergar 7 o 8 llocs de treball 
per a cada torn i un equipaments complets de: 

 
 Regulació del trànsit (CTC) 
 Telecontrol i telesupervisió d’estacions 
 Telecomandament d’energia 
 Informació al client 
 Comunicacions internes per radio i telèfon 

 
 
Els costos proposats per [6] són entre manteniment i personal són: 
 

 Centre de comandament senzill: 113.570€/u.·any 
 Centre de comandament estàndard: 1.244.646€/u.·any 

 
A la línia de Lleida-La Pobla de Segur el centre de comandament que 

controla el trànsit de trens es troba a l’estació de Balaguer i així es pretén que 
segueixi sent amb el nou servei. Es considera que totes les actuacions relacionades 
amb aquesta tasca són més que assumibles per un sol lloc de treball cobert per dos 
torns. 

 
Pel que fa les despeses de personal, segons les fonts consultades i [6] 

tenim: 
 

 La mitjana d’hores per torn són 8. 
 Per conveni es treballa 216 dies l’any. 
 Salari d’un agent aproximadament 21 €/h. 
 Els convenis són de 216 laborables/any 
 Si es volen cobrir vacances, festius i baixes cal comptar entre 3 i 4 

agents per lloc de treball. 
 

 Les despeses actuals contemplades per RENFE i que cobreix FGC són 
raonables i per tant s’estableix que els costos de manteniment i d’operació del 
Centre de Comandament de Balaguer des d’on es dirigirà la circulació de les unitats 
és de 255.000 €/any. Aquest xifra, inclou les despeses del personal. 

 
 

2.5 Efectuació dels desviaments. Enclavaments 
 
 L’Observatori [6] estableix dues tipologies bàsiques d’enclavaments amb 
l’objecte d’identificar els costos de manteniment d’aquests. El primer tipus 
(conceptuat com a petit) té de l’ordre de 6 agulles i 6 desviaments com a màxim i 
és el que més s’assembla als que hi ha a la línia: 4 agulles. El cost unitari proposat 
és d’uns 10.900€. 
 
 En l’eix Lleida-La Pobla només resten tres enclavaments que coincideixen 
amb la ubicació dels desviaments, és a dir a les estacions de Balaguer, Tremp i La 
Pobla. EL de Balaguer és elèctric i el altres dos mecànics. Actualment l’únic que 
s’usa de manera diària és el de Balaguer, on es produeix el creuament del tren. El 
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de La Pobla l’utilitza la Garrafeta per fer posicionar la locomotora un nombre reduït 
de dies l’any. El de Tremp fa molts anys que no s’acciona. 
 
 Segons les fonts consultades, el cost del manteniment, si aquest es realitza 
una vegada al mes, és d’uns 5800€/any per cada enclavament. 
 

En el cas que fos necessari en un futur implantar algun altre enclavament, 
per exemple si es decidís augmentar encara més la freqüència de pas entre Lleida i 
Balaguer, aquesta tesina proposa instal·lar canvis talonables (veure annex 8), de 
manteniment més econòmic i amb l’avantatge que funcionen amb un joc de molles 
i per tant no és necessària la presència d’agents. 

 
El cost del manteniment es redueix a l’engreixament de l’element, activitat 

que s’acostuma a realitzar un parell de vegades l’any per un equip de dues 
persones. Aquest manteniment queda cobert si es consideren uns costos de 
1600€/any per cada parell de canvis talonables.  
 
 

2.6 Comunicació i control 
 
 Per a línies senzilles (concebudes únicament per a telefonia) el cost unitari 
mitjà proposat per [6] és 4.950€/km·any. Aquest cost és exageradíssim, vegem-
ho: 

4.950€/km·any x 90 km = 445.500€/any 
 
 

Segons informació d’FGC, l’any 2001 el pressupost de condicionament de la 
línia telefònica a tot l’eix ferroviari (Lleida-La Pobla) s’estimava en 5 milions de 
pessetes, que passats a valor actual serien 33.400€. Aquest condicionament 
contemplava solucionar el problema de cobertura que actualment hi ha dins dels 
túnels. 

 
Vist això i suposant que el manteniment anual fos tan car com el 

condicionament previst, obtindríem unes despeses de manteniment de 
370€/km·any. Aquesta hipòtesi és molt conservadora, però l’acceptarem com a 
màxim.  

 
 D’altra banda, s’entén que un tren de rodalies o amb una freqüència de pas 
que en hores punta pot ser considerat com a tal, necessita un sistema de 
comunicació i control més sofisticat que el simple telèfon, ja que és important saber 
en cada moment quins trens estan circulant i quina és la seva localització. Per 
aquest motiu es plantegen dues solucions: una a adoptar el més aviat possible i la 
segona plantejar-se a mig termini. 
 
 El primer suggeriment és la implantació del sistema GPS (o similar) als 
trens, de manera que des del Centre de Comandament de Balaguer es pugui saber 
la seva posició. Es tracta d’una tecnologia competent que no és excessivament cara 
d’implementar. L’inconvenient d’aquest sistema és que perd la funcionalitat als 
túnels, però això només suposa un problema en túnels molt llargs (si la senyal de 
posicionament desapareix i no torna a aparèixer és que el tren s’ha quedat aturat 
dins el túnel). En aquest sentit el punt conflictiu és el túnel de Santa Linya de 
3,5km.  
 
 El segon suggeriment és la implantació de radiotelefonia tren-terra entre 
Lleida i La Pobla. La instal·lació d’aquest sistema, s’estima en un milió d’euros 
(valor actual). 
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2.7 Passos a nivell 
 
 [6] distingeix entre dues tipologies de passos a nivell, els que són amb 
barrera, i els que disposen de semàfors. Pels primers el cost unitari pel que fa el 
manteniment anual és d’uns 5000€, mentre que els segons és de 1600€.   
 
 La secció de manteniment d’FGC, rebaixa una mica aquestes xifres però 
insisteix en la dependència de la localització del pas i sobretot de la facilitat per a 
què si perpetuïn actes vandàlics. Donarem doncs, per vàlides aquestes xifres, 
entenent que es tracta d’un màxim. 
 

Dels 25 passos a nivell que hi ha a la línia de La Pobla, només resten 2 
sense cap protecció, i ambdós en zones de poc trànsit de vehicles.  
 

Les administracions fa temps que insten a tancar tots els passos i encara 
que no hi ha cap llei en ferm que determini la data en que han hagut de 
desaparèixer, sí ha generat convenis amb les línies ferroviàries per ajudar 
econòmicament a aquest propòsit. A la línia de La Pobla ja hi ha signats convenis 
per clausurar-ne cinc dels de protecció amb barrera en els propers cinc anys, i 
segons fonts de FGC és molt probable que en els propers 15 anys la gran majoria ja 
no existeixin. 

 
A l’annex 8, es poden veure reflectits quins són aquests passos a nivell.    

 
 

2.8 Trens 
 
 La unitat de tren diessel de 3 cotxes (sèrie 593 “camells”), com ja s’ha 
esmentat anteriorment, és la tipologia de material mòbil que circula a la línia de La 
Pobla.  
 
 Es pot considerar, així ho expressa [6] que el conjunt de costos de 
manteniment i operació dels trens (i això inclou neteja i consum d’energia) és 
funció gairebé exclusivament del nombre de trens que circulin. Per tan podem dir 
que els costos de manteniment i operació tenen caràcter variables i per tant no es 
podrà avaluar el valor total fins que no determinem el nou servei de la línia.  
 
 Tanmateix es poden fixar els costos en funció de les unitats ferroviàries. 
D’altra banda tenint en compte que la sèrie 593, només es troba circulant a la línia 
de La Pobla, els costos reflectits en [6], es poden donar com a vàlids, ja que la seva 
referència ha de ser forçosament la informació extreta d’aquesta línia.  
  

Finalment val a dir que també s’ha plantejat considerar els costos de 
l’automotor diessel 596, dels anys 90, una reforma integral de les unitats 593 que 
va consistir en separar-ne els cotxes motors per crear automotors aïllats que 
permeten un costos de manteniment molt més baixos (de l’ordre del 50%) però 
que tenen una capacitat molt menor pel que fa el nombre de places. Així, aquesta 
tipologia, és vàlida per una línia amb la demanda actual, però podria ser insuficient 
per a un nivell de servei acceptable, si el que es pretén és ampliar l’oferta amb 
l’objectiu d’augmentar el nombre de viatgers.  

 
 
A continuació podem observar la diferència de dimensions entre les unitats 

593 (camells) i els automotors 596. 
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Foto 5. Unitat diessel de la sèrie 593. Font: http://wefer.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Foto 6. Automotor 596. Font: http://wefer.com 
 
 
 

Però tenint en compte el cost que tindria aquesta remodelació i que al 
capdavall  es faria a partir de material vell i per tant no tindria la mateixa vida útil, 
a priori val la pena l’esforç de l’adquisició de material nou. Consultant les fonts de 
FGC, hem definit algunes de les característiques dels nous trens, les necessàries 
per a poder realitzar l’anàlisi financer.  

 
Per calcular les despeses de manteniment dels nous trens s’ha consultat el 

departament de Manteniment de FGC. El costos fixes vindrien donats per 3 agents i 
els variables per uns 0,95€/UT·km·any per tren. 

 
Així doncs els costos per a les unitats 593 i pel nou material mòbil exposat 

en l’apartat de costos d’Infrastructura i via, són els que es troben a continuació en 
€/UT·km·any. Pel cas dels 593 i els automotors 596, afegits com a element 
comparatiu, els costos s’han extret de [6], que dóna una informació conjunta de 
fixos i variables malgrat la manera d’expressar-los sigui com a variable.  
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CONCEPTE MATERIAL MÒBIL COST 

Manteniment21 UT 593 3,990 €/UT·km·any 
 Automotor 596 2,020 €/UT·km·any 
 Nou material (fix) 108.900 € 
 Nou material (variable) 0,95* €/UT·km·any 
Neteja UT 593 0,130 €/UT·km·any 
 Automotor 596 0,044 €/UT·km·any 
 Nou material 0,120* €/UT·km·any  
Energia22 UT 593 0,385 €/UT·km·any 
 Automotor 596 0,141 €/UT·km·any 
 Nou material 0,200* €/UT·km·any 
Total (variables) UT 593 4,505 €/UT·km·any 
 Automotor 596 2,205 €/UT·km·any 
 Nou material 1,320 €/UT·km·any 

Taula 21. Costos proposats. Font: elaboració pròpia 
 

Pel que fa els costos d’operació s’ha tingut en compte la presència d’un únic 
agent de conducció per unitat mòbil, seguint amb la política ferroviària dels últims 
temps d’abandonar la presència d’un agent acompanyant. Tanmateix cal considerar 
dos agents embarcats: el maquinista i l’interventor. 

 
Segons les fonts consultades d’FGC el cost del personal depèn de si es tracta 

d’un agent interventor o bé d’un maquinista. Els valors proposats per [6] i 
contrastats per FGC per establir el cost del personal i per tant els costos d’operació 
són: 

 Interventor: 21€/h 
 Maquinista: 25€/h 

 
Cal tenir en compte en primer lloc que es necessiten dos torns per complir 

tot l’horari i en segon lloc, observant l’oferta actual i la de servei proposada en el 
capítol anterior, per cobrir durant tot l’any cada lloc de treball cal comptabilitzar 
una mitjana de 3 treballadors per lloc de treball. Això fa un total aproximat de cost 
de personal de: 

 
 Servei actual Servei proposat 
Interventors 217.730 €/any 653.200 €/any 
Maquinistes 259.200 €/any 777.600 €/any 
 

 
2.9 Estructura i serveis centrals 
 
 [6] estima de manera generalitzada que els costos de l’estructura i els 

serveis centrals són del 18% en relació als costos d’explotació, és a dir a tots els 
que s’han esmentat en aquest capítol a excepció dels del material mòbil.  
 
 
 
 

                                                 
21 Aquest cost inclou un import mitjà de 0,23 €/UT·km derivat de ka repercussió de l’amortització dels 
tallers i els seus equipaments en el manteniment del respectius trens. 
*Si es considera que han d’anar dues unitats acoblades, aquest cost variarà. 
22 L’import unitari considerat és de 0,32€/l, preu referenciat al preu del litre subvencionat oer a tracció 
ferroviària, molt inferior al preu mitjà del mercat per a l’automoció. 
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3. Els comptes d’explotació 
 
 Una vegada establerts els costos unitaris, és hora de realitzar els comptes 
globals. S’han establert cinc casos que després serviran per a dur a terme l’anàlisi 
econòmic-financer. Per cada un d’ells s’exposa un resum dels paràmetres que el 
diferencien dels altres: 
 

A. L’explotació de la línia es realitza amb el servei actual i no es canvia el 
material mòbil. Aquesta situació és semblant a l’actual, però els costos 
variaran ja que canvia el sistema d’organització. La xifra obtinguda 
s’utilitzarà a les conclusions com a referent per saber què passaria si 
allarguéssim més l’estat actual. En aquesta tesina no es considera com a 
opció, ja que en breu els trens quedaran inutilitzats o el seu 
manteniment serà econòmicament inassumible. 

 
 Servei:   

 Actual 

 Material Mòbil: sèrie 593 
 Circulacions 

 Lleida-Balaguer: 6 
 Lleida-La Pobla: 6 

 Maquinistes  6 
 Interventors  6 

 
 
B. L’explotació de la línia es realitza amb el nou servei proposat i no es 

canvia el material mòbil. Aquest cas reflecteix l’any 2007. 
 

 Servei:   
 Lleida-Balaguer:  

         hores punta tren cada 
hora 

 Material Mòbil: sèrie 593 
 Circulacions 

 Lleida-Balaguer: 20 
 Lleida-La Pobla: 10 

 Maquinistes  18 
 Interventors  18 

 
 

C. L’explotació de la línia es realitza amb el servei actual i es canvia el 
material mòbil.  

 
 Servei:   

 Actual 

 Material Mòbil: Nou 
 Circulacions 

 Lleida-Balaguer: 6 
 Trens Dobles:            0 
 Lleida-La Pobla: 6 

 Maquinistes  6 
 Interventors  6 
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D. L’explotació de la línia es realitza amb el nou servei proposat i es canvia 
el material mòbil. Aquest cas reflecteix l’any la resta d’anys fins el 2031.  

 
 Servei:   

 Lleida-Balaguer:  
         hores punta tren cada hora 

 Material Mòbil: Nou 
 Circulacions 

 Lleida-Balaguer: 17 
 Trens dobles:              3 
 Lleida-La Pobla: 10 

 Maquinistes  18 
 Interventors  18 

 
 

E. S’estableix un últim cas en que es doble la freqüència de trens entre 
Lleida i Balaguer. Per aquest cas caldrà afegir els costos derivats del 
desviament que s’haurà de construir a mig camí entre els dos municipis, 
ja que els trens s’haurien de creuar en algun punt intermig (nous 
enclavaments talonables, el manteniment del tram de doble via es 
considera englobat com ja s’ha exposat anteriorment en els costos de 
manteniment d’Infrastructura i via). Caldrà considerar l’amortització del 
nou material mòbil, així com el de les noves màquines expenedores de 
bitllets i la construcció del nou desviament.  

 
 Servei:   

 Lleida-Balaguer:  
         hores punta tren cada 30’ 

 Material Mòbil: Nou 
 Circulacions 

 Lleida-Balaguer: 26 
 Trens dobles:              6 
 Lleida-La Pobla: 10 

 Maquinistes  24 
 Interventors  24 

 
El cas E’ seria el mateix que l’anterior però amb material vell. Només 
servirà a títol comparatiu. 

 
Com que un dels objectiu que es planteja aquesta tesina és la d’estudiar la 

rendibilitat d’un tren de rodalies entre els municipis de Lleida i Balaguer, per a cada 
cas dels exposats, s’han calculats els costos en el supòsit que l’explotació es manté 
per tota la línia, però també pel cas d’operar només de Lleida a Balaguer. Aquest 
últim càlcul és el que realment ens donarà respostes a la pregunta que ens 
formulàvem al principi d’aquest document. 

 
Tanmateix, malgrat es considera que la supressió de passos a nivell serà 

paulatina, els càlculs s’han realitzat en un sol estadi, en que es considera que 
encara existeixen tots, la diferència de cost no és suficientment important com per 
haver d’estendre els càlculs. 

 
En qualsevol cas es contempla la instal·lació de màquines expenedores de 

bitllets i aquestes s’han d’amortitzar: 0,1M€ a repartir en 15 anys (vida útil 
d’aquest element segons [10]). L’amortització del material mòbil nou ascendeix a 
18M€ a amortitzar en 25 anys [10]. Pel que fa els canvis talonables a instal·lar 
(últim cas), l’amortització és de 0,1 M€ a 20 anys. 
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 Per tal d’agilitar la feina, s’ha realitzat una taula d’excel en que només cal 
canviar les caselles acolorides de blau, el resultat final està remarcat de color 
taronja; a continuació en mostrem un exemple. 
 

COSTOS D'EXPLOTACIÓ PEL TRAM LLEIDA-LA POBLA (costos unitaris per any) 

         
  Circulacions Lleida-Balaguer Doble (*) Lleida-La Pobla    
 sèrie 593 6 0 6    
 nous trens 0 0 0    
         

Costos fixes Costos variables Medició Concepte 
valor unitats valor unitats fix variable 

Total 

Infrastructura i via 

Mant. Infrastructura   3.900  /km    90  351.000 
Mant. Circulació UT 593   0,00080  €/TKBC  28382400 22.706 
 nous trens   0,00080   0 0 

Estacions 

estacions 10.000  €/u.    0  0 
Manteniment baixadors 600  €/u.    13  7.800 
Operació  78.000  €/u.    0  0 
Consum energia elèctrica 
i altres estacions 1.200 €/u.   3  3.600 

 baixadors 360  €/u.    13  4.680 
Amortitzacions expenedores 6.700 € /any   1  6.700 

Centres de comandament 

Manteniment + Operació  255.000  €/u.    1  255.000 

Senyalització 

Manteniment encl.petit 5.800  €/u.    1  5.800 
Amortitzacions encl.petit 5.000  €/u.      0 

Comunicacions i telecontrol 

Manteniment senzilla 370  €/km    90  33.300 
Amortitzacions senzilla 3.900  €/km      0 

Passos a nivell 

Manteniment barreres 5.000  €/u.    13  65.000 
 semàfors 1.600  €/u.    10  16.000 

Trens 

Manteniment UT 593   3,99  €/UT·km   197100 786.429 
 nous trens 108.900  €/(tots) 0,95  €/UT·km   0 0 
Neteja UT 593   0,13  €/UT·km   197100 25.623 
 nous trens   0,12  €/UT·km   0 0 
Energia UT 593   0,385  €/UT·km   197100 75.884 
 nous trens   0,2  €/UT·km   0 0 
Operació  36.300 interventor  6  217.800 
  43.200 maquinista  6  259.200 
Amortitzacions nous trens 65.600  €/(tots)     0 

Estructura i serveis centrals 

Despeses generals 18% sobre costos totals d'explotació 384.574 
         

TOTAL (euros)        2.521.095 
Figura 8. Exemple taula de costos. (*) Trens dobles (en hores punta). Font: elaboració pròpia 
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Els resultats finals s’exposen en euros a les taules següents. Es considera 
que el material actual (sèrie 593), no anirà més enllà del 2010, tanmateix ja es veu 
que ara per ara ja surt més a compte canviar el material mòbil fins i tot mantenint 
el servei actual. 

 
Servei Lleida-La Pobla de Segur 

 
CAS Material actual Nous trens23 
A 2.521.095 - 
B 4.880.566 - 
C - 1.964.568 
D - 3.493.732 
E - 4.294.755 
E’ 5.766.597 - 

Taula 22. Costos. Font: elaboració pròpia 
 

Servei Lleida-Balaguer24 
 

CAS Material actual Nous trens23 
A 1.421.468 - 
B 2.533.44625 - 
C - 1.201.209 
D - 2.096.95221 
E - 2.897.97626 
E’ 3.905.118 - 

Taula 23. Costos. Font: elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
23 Vàlid a partir del 2008, suposant renovació de tren el gener del mateix any. 
24 Hi ha tres canvis respecte el cas anterior: el nombre de quilòmetres baixa dels 90 als 26 i es 
suprimeixen els trens que fan el recorregut Balaguer-La Pobla. 
25 El nombre d’interventors i maquinistes baixa respecte el cas anàleg del recorregut sencer fins a 12. 
26 El nombre d’interventors i maquinistes baixa respecte el cas anàleg del recorregut sencer fins a 18. 




