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XI. Anàlisi econòmic-financer 
 
 
L’anàlisi financer estudia la viabilitat comercial del projecte, és a dir si des 

d’un punt de vista econòmic serà rendible o no, i si no ho és quin serà el nivell de 
dèficit.  
 

En el cas de les iniciatives privades a excepció de casos puntuals com per 
exemple entrades a nous mercats, si de l’anàlisi financer no se’n dedueixen 
resultats positius, no es considera el projecte proposat com a opció d’inversió. En el 
cas dels operadors públics i més quan es parla de transport ferroviari, un resultat 
amb dèficit es pot acceptar com a bo ja que es considera que el servei compleix 
una funció social necessària; així si s’escau caldrà determinar quin és el dèficit 
acceptable per les administracions i si el cas estudiat compleix o no aquest màxim 
de pèrdues. 

 
Per tal d’analitzar estrictament el benefici econòmic del projecte, cal centrar-

se exclusivament en la rendibilitat interna de l’operador i per tant no és té en 
compte els beneficis o perjudicis socials ni les externalitats que es deriven de la 
implantació del projecte. Per avaluar aquestes hi ha altres metodologies com 
l’avaluació cost-benefici, o bé una valoració dels avantatges i inconvenients del 
projecte que malgrat no monetitzi els conceptes que no tenen un preu establert al 
mercat, pot ser igualment interessant. Tanmateix es creu necessari fer un anàlisi 
financer de la gestió del tram de la línia entre Lleida i Balaguer ja que en termes de 
dèficit pot ser definitiu per tirar endavant o no amb el projecte d’un tren de 
rodalies. 

 
Per tal de realitzar l’anàlisi financer per l’explotació de la línia de la Pobla 

que inclogui un servei de rodalies entre Lleida i Balaguer, en principi partirem de la 
base que la via en aquest tram està en condicions suficients per oferir el servei i 
que per tant en principi no és necessària més inversió que la que es va realitzar per 
part del Ministeri de Foment l’any 2002 i que la inversió que està prevista per 
aquest mateix any per rehabilitar la resta de la línia, serà a fons perdut i no 
s’amortitzarà. D’altra banda es contemplaran algunes actuacions de diferent 
naturalesa que sí caldrà amortitzar i que veurem en el seu moment.  
 
 
1. Metodologia convencional vs metodologia específica 
 

 
En la metodologia convencional per a realitzar una avaluació financera de la 

inversió, els dos indicadors més utilitzats per estimar la viabilitat financera dels 
projectes són el Valor Actual Net (VAN) i al Taxa Interna de Rendibilitat (TIR). 
 
 El VAN és la suma algebraica del valor actualitzat dels beneficis nets del 
projecte dins de l’horitzó temporal establert. L’expressió matemàtica és: 
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on: x = alternativa 

 
t = any, n = horitzó temporal (anys) 
 
r = taxa de descompte 
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 Un projecte es considera financerament viable quan el VAN és més gran o 
igual a zero. 
 

Si comparem projectes mútuament excloents, es selecciona el que té un 
VAN més elevat. 

 
 
La TIR és el tipus d’interès que fa que el VAN del projecte s’iguali a zero.  
 

TIR = r*      de manera que      [VANx,t]r*=0 
 

El projecte s’hauria de rebutjar quan el valor de la TIR sigui inferior o igual 
al cost financer del capital pels inversors, ja que d’altra manera, aquests hi sortirien 
perdent. 

 
Aquesta metodologia és aplicable i pràctica per a projectes privats o alguns 

públics concrets, on la decisió de tirar endavant amb la idea inicial depengui de la 
rendibilitat de  projecte. Però en el cas dels projectes ferroviaris i en general per 
moltes de les inversions públiques, la rendibilitat econòmica s’accepta com un 
objectiu llunyà amb poques possibilitats de ser assolit, ja que en molts casos 
gairebé no es contempla com objectiu i passen per davant beneficis socials no tan 
directes. En aquests casos, doncs es tracta de determinar quines són les pèrdues i 
si aquestes són assumibles. 

 
Per aquest motiu és més raonable deixar de banda els indicadors exposats 

anteriorment i buscar-ne de nous que aportin una informació més vàlida per poder 
prendre decisions, ja que el VAN acostumarà a sortir inferior a zero i per tant no 
tindrà sentit aplicar la TIR, ja que aquesta necessita un canvi de signe del primer 
indicador. 

 
Es proposa treballar amb cobertures. El concepte de cobertura ve de 

quantificar quina part dels costos d’operació i manteniment queden sufragats pels 
ingressos. En el cas ferroviari aquests provindrien dels usuaris de la línia i de 
l’eventual publicitat que es pugui arribar a contractar amb empreses externes 
interessades en anunciar-se27. Tanmateix en aquesta tesina ens centrarem amb els 
ingressos del billetatge. 

 
 
2. Cobertura de les xarxes ferroviàries referent 

 
Com a referència per decidir què seria una cobertura acceptable per la línia 

de La Pobla hem consultat aquest mateix paràmetre per a diferents eixos 
ferroviaris.  

  
Pel que fa la xarxa principal dels Ferrocarril de la Generalitat, les línies 

Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, la cobertura el 2003 fou del 51% segons [13]. 
La mateixa font indica que les cobertures de la resta d’unitats de negoci d’FGC 
(cremalleres i funiculars), a excepció del Cremallera de Montserrat, tenen resultats 
positius, però aquesta informació és contradictòria amb altres fonts de la mateixa 
empresa i del Departament de Política Territorial, que afirmen que l’única unitat 
rendible és el Funicular de Montserrat28. Tanmateix val a dir que la primera xifra és 

                                                 
27 Els exemple més clars són el metro i la xarxa d’autobusos de la ciutat de Barcelona, on és habitual  
veure publicitat de diferents productes o empreses. 
28 Observi’s la diferència entre el Cremallers de Montserrat i el Funicular de Montserrat. El primer va ser 
clausurat el 1957 i fou reobert totalment renovat el 2003, el segon no ha deixat de funcionar des de la 
seva obertura el 1918. 
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la que interessa perquè es tracta de les línies de servei semblant al que es pretén 
instaurar a Balaguer, en el sentit que les altres unitats són de caràcter 
marcadament turístic i per tant s’allunyen de ser un referent pel tren de La Pobla 
com a mínim pel tipus d’explotació que estem plantejant29. 

 
L’altra gran referent és sense dubte la xarxa ferroviària de RENFE. Segons la 

[15], la cobertura global d’aquesta és aproximadament del 68%, però llegint la 
lletra petita del document, és fàcil descobrir que aquesta xifra no és certa del tot, ja 
que en aquests comptes d’explotació es compten les subvencions rebudes de les 
diferents administracions autonòmiques que contraresten del tot les pèrdues de les 
línies de baixa demanda (com és el cas actual del tren de La Pobla). És a dir que 
RENFE compta que hi ha línies on no es perden diners, i que per tant fan pujar la 
mitjana de les cobertures, quan en realitat són aquestes mateixes línies les que la 
farien disminuir.  

 
  Vist això, establirem com a mínim per donar per vàlid el projecte, assolir una 
cobertura del 50%, partint de la xifra actual que ronda el 15%. Veurem què passa 
pels diferents escenaris. 
 
   
3. Metodologia d’anàlisi 
 
 Amb l’objectiu de realitzar un anàlisi econòmic-financer, raonable i útil per a 
la presa de decisió, s’ha elaborat una metodologia d’anàlisi consistent en assignar a 
cada escenari d’oferta ferroviària (veure capítol IX > obtenció de costos finals > 
casos), un escenari de demanda (veure capítol VIII). D’aquesta manera s’obté una 
coherència entre l’oferta i la demanda del ferrocarril a la vegada queden justificades 
les quotes de mercat establertes per a cada hipòtesis de demanda. 
 
 Cal tenir en compte que es parteix de la base que el canvi de trens és 
necessari, i que pels resultats del capítol IX, és recomanable el seu canvi tan aviat 
com sigui possible, és a dir el gener del 2008. L’anàlisi s’ha realitzat sota aquesta 
hipòtesi. 
 
 Així, obtindrem els següents escenaris de futur: 

 
I. Trens nous i servei actual (cas C30). La quota de mercat del ferrocarril 

és la mateixa que avui dia (escenari 1). 
 

II. Trens nous i trens cada hora en hores punta entre Lleida i Balaguer 
(cas D31). La quota de mercat del ferrocarril absorbeix la de l’autobús 
(escenari 2). 

 
III. Trens nous i trens cada 30’ en hores punta entre Lleida i Balaguer 

(cas E32). La quota de mercat del ferrocarril absorbeix la de l’autobús 
i part de la del cotxe (escenari 3). 

 
Queda fora de previsió l’escenari 4, ja que es considera que l’oferta 

necessària per assolir els nivell de demanda suposats passa per transformar la via 
única entre Lleida i Balaguer en via doble. Aquesta actuació seria el resultat d’una 
                                                 
29 Pel cas del tren turístic del qual s’ha parlat anteriorment, sí caldria aclarir quina de les dues fonts té 
raó, però aquest tema ja queda fora del marc  principal de la tesina. 
30 A excepció del 2007, any en que encara es circularà amb unitats de la sèrie 593 i per tant serà el cas 
A. 
31 A excepció del 2007, any en que encara es circularà amb unitats de la sèrie 593 i per tant serà el cas 
B. 
32 A excepció del 2007, any en que encara es circularà amb unitats de la sèrie 593. Cost total 4.881.267 
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estratègia massa agosarada que assumiria un risc innecessari. Per poder implantar 
una solució com aquesta caldria observar els canvis en el comportament dels 
desplaçaments i veure si aquest són favorables a que es produeixi l’escenari 4. 

 
 

4. Resultats de l’exercici 
 
4.1 Cobertures 
 
Pel cas Lleida-La Pobla, les cobertures al llarg dels anys i pels escenaris 

plantejats són les següents: 
 
 

Cobertura Lleida-La Pobla (percentatges) 
Any 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

2007 15,2 25,9 26,6 
2008 20,8 38,5 37,9 
2009 22,2 40,8 40,1 
2010 23,6 43,3 42,5 
2011 23,9 44,3 43,6 
2012 24,2 45,3 44,7 
2013 24,5 46,3 45,9 
2014 24,8 47,3 47,0 
2015 25,1 48,3 48,2 
2016 25,3 49,1 49,1 
2017 25,4 49,5 49,5 
2018 25,6 50,2 50,2 
2019 25,8 50,8 51,0 
2020 25,9 51,4 51,7 
2021 26,1 52,0 52,4 
2022 26,2 52,3 52,7 
2023 26,3 52,7 53,1 
2024 26,4 53,0 53,5 
2025 26,5 53,3 53,8 
2026 26,6 53,6 54,2 
2027 26,8 54,3 54,9 
2028 26,9 54,6 55,3 
2029 27,0 55,0 55,7 
2030 27,1 55,3 56,0 
2031 27,1 55,3 56,0 
Taula 24. Cobertures Lleida-Balaguer. Font: elaboració pròpia 

 
 
  De la taula anterior destaca el fet que l’escenari 2 tingui una major 
cobertura que el 3 fins el 2017, any en que canvien les tornes. Tanmateix la 
diferència és molt subtil, i tenint en compte que s’està treballant amb estimacions a 
25 anys vista, podem considerar que la cobertura és la mateixa per ambdós 
escenaris. 
 
 Extraurem conclusions dels resultats obtinguts més endavant, però primer 
s’ha cregut oportú mostrar les xifres de cobertura en el supòsit d’eliminar el servei 
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entre Balaguer i La Pobla, ja que això permet fer-nos una idea dels resultats 
econòmics de la implantació del nou servei a l’eix Lleida-Balaguer. A la taula 
següent s’exposen les cobertures en aquest supòsit. 
 
 
 

Cobertura Lleida-Balaguer (percentatges) 
Any 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

2007 7,8 27,3 24,5 
2008 9,7 34,8 34,9 
2009 10,3 36,6 36,7 
2010 10,8 38,5 38,6 
2011 11,3 40,2 40,4 
2012 11,7 41,9 42,0 
2013 12,2 43,5 43,7 
2014 12,7 45,2 45,4 
2015 13,2 47,0 47,1 
2016 13,5 48,3 48,4 
2017 13,7 49,0 49,1 
2018 14,0 50,0 50,2 
2019 14,3 51,0 51,2 
2020 14,6 52,1 52,3 
2021 14,9 53,1 53,3 
2022 15,0 53,6 53,8 
2023 15,2 54,2 54,3 
2024 15,3 54,7 54,9 
2025 15,5 55,3 55,4 
2026 15,6 55,8 56,0 
2027 16,0 56,9 57,1 
2028 16,1 57,5 57,6 
2029 16,3 58,0 58,2 
2030 16,4 58,6 58,8 
2031 16,4 58,6 58,8 

Taula 25. Cobertures Balaguer. Font: elaboració pròpia 
 
 

Aquestes taules es poden trobar més detallades amb resultats intermedis a 
l’annex 9. 

 
La conclusió més important que s’extreu dels resultats anteriors, és el fet 

que la concepció del tren de La Pobla com un tren a mig camí entre el servei 
regional i rodalies (servei associat a l’escenari 2), no només és una manera de 
justificar la continuïtat d’una línia que ha vist perillar la seva existència sinó que 
aquest servei és a mig i llarg termini perfectament factible si es prenen com a 
referents els resultats de la xarxa principal de FGC a l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Tanmateix, els resultats a curt termini són força esperançadors i a mig 
termini ja s’assoleixen cobertures similars a les dels referents. 

 
Tal i com s’ha esmentat abans la diferència entre instaurar un servei entre 

Lleida i Balaguer que consti en hores punta d’un tren per sentit cada hora o bé cada 
30 minuts és molt insignificant. D’altra banda abans de prendre cap decisió, cal 
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considerar dos aspectes relacionats amb l’estimació de la demanda per a cada 
escenari: en primer lloc és convenient fer un anàlisi de sensibilitat, tema que 
tractarem més endavant; en segon lloc caldria realitzar algun tipus d’estudi, per 
exemple un de preferències revelades o similar per determinar quina és la captació 
del tren sobre els altres modes, en aquest sentit és especialment significativa la 
importància de determinar la captació dels desplaçament que actualment es 
realitzen en vehicle privat, ja que el 6% suposat per l’escenari 3 i la no captació de 
quota de mercat del cotxe per l’escenari 2, podria ser que no fossin hipòtesi massa 
reals. Tot i així les xifres obtingudes recomanen una seqüència d’actuació 
plenament lògica: el més interessant seria establir en primer lloc un tipus d’oferta D 
(en hores punta trens cada hora entre Lleida i Balaguer), i a mesura que el tren 
assolís més quota de mercat, plantejar-se l’ampliació del servei; aquesta seqüència, 
a més, compta amb l’avantatge de poder ampliar la plantilla poc a poc, adaptant els 
recursos humans a una explotació eficient, (recordem que de l’oferta actual, C, a 
l’associada a l’escenari 3, hi ha una diferència de 36 agents només en maquinistes i 
interventors. 
 

Des d’un punt de vista d’aprofitament dels recursos ferroviaris actuals, 
sorprèn gratament el fet que els resultats com a mínim els primers anys siguin més 
positius pel conjunt de la línia que no pas per a un servei exclusiu entre Lleida i 
Balaguer, ja que si s’arribés a la conclusió que el servei fora d’aquest tram no té 
sentit, s’aniria en contra d’una concepció equilibrada i sostenible del territori, on les 
comunicacions pel que fa l’equilibri i el transport públic pel que fa la sostenibilitat 
juguen un paper important. Amb els anys, però, a mesura que es produeix 
l’estancament del creixement demogràfic als municipis externs a l’eix Lleida-
Balaguer es va reduint aquesta diferència fins que, a mig camí de l’horitzó temporal 
del projecte, es canvien les tornes. Malgrat tot, augmentar el servei actual en el 
tram Lleida-La Pobla, no és perjudicial, en els sentit que continuen assolint-se 
nivells de cobertura que amb els anys acaben superant els referents.  

 
D’altra banda cal considerar que les hipòtesi per estimar la demanda han 

estat en molts casos conservadores, ja que no es pretenia caure en visions de futur 
massa optimistes que amb l’entusiasme de donar una oportunitat tangible a la línia, 
distorsionessin la realitat. Com a mostra d’aquestes hipòtesis conservadores, tenim 
el fet que no s’han considerat els desplaçaments ni en tren ni en cap altre mode (i 
per tant possibilitats de captació de quota de mercat) entre els diferents municipis 
de l’eix Lleida-Balaguer i les poblacions petites a les que la línia també dóna servei; 
no s’ha contemplat tampoc la demanda o demanda potencial ferroviària dels 
desplaçaments que en un futur es podrien donar més enllà de Lleida si es fes una 
bona coordinació de la correspondència amb les línies que parteixen de Lleida cap a 
altres destinacions; i finalment en cap moment s’ha tingut en compte que els preus 
del bitllet acostuma augmentar exageradament respecte el que ho fa el cost de la 
vida. 
 

Per acabar aquest apartat s’ha volgut insistir en la necessitat de renovar el 
material mòbil el més aviat possible; la justificació ens la donen de manera 
contundent els resultats d’on també es desprèn què passaria si es decidís allargar 
més enllà del desembre del 2007 el conveni que actualment hi ha entre FGC i 
RENFE pel que fa el material mòbil. Els resultats pel 2007 ja s’han observat a les 
taules anteriors i no hi ha més remei que acceptar-los, per bé que el contracta ja 
està signat i que la compra de material nou no és simple. Així doncs, s’ha dut a  
terme una comparació entre les màximes cobertures que s’assolirien amb el 
material mòbil actual (unitats de la sèrie 593). Aquestes màximes són per l’any 
2010 (no es contempla la possibilitat que els trens estiguin en funcionament més 
enllà d’aquest any) i les xifres parlen per sí soles especialment si es considera el 
servei al llarg de tota línia, ja que el quilometratge del tren es augmenta més del 
triple (de 26 km a 90 km). 
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Cobertura Lleida-La Pobla (percentatges) 
Any 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

2007 (sèrie 593) 16,8 27,1 27,8 
2010 (sère 593) 18,4 31,0 31,6 

2010 (nous trens) 23,6 43,3 42,5 
Font: elaboració pròpia 

 
 

Cobertura Lleida-Balaguer (percentatges) 
Any 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

2007 (sèrie 593) 7,2 23,7 24,8 
2010 (sère 593) 9,1 31,9 28,7 

2010 (nous trens) 10,8 38,5 38,6 
Font: elaboració pròpia 

 
 
Els resultats d’altra banda previsibles confirmen la necessitat de renovar el 

material mòbil el més aviat possible i dotar el parc de trens nous i de dimensions 
més reduïdes que abarateixin costos i permetin una major eficiència econòmica. La 
diferència més notòria en termes de cobertura és per a la de l’escenari 2 (trens 
cada hora entre Lleida i Balaguer en hores punta) si considerem el servei a tota la 
línia, i per l’escenari 3 si considerem només Lleida-Balaguer. 

 
 
4.2 Anàlisi de la sensibilitat dels escenaris 

 
Una vegada obtinguts els resultats hem considerat interessant fer l’exercici a 

l’inrevés, és a dir establir les cobertures trobades per a cada escenari i mirar quina 
és la sensibilitat de la demanda per a cada un d’ells. Aquesta és una bona eina per 
establir a partir de quina demanda de la població val la pena establir una oferta 
més completa, és a dir que el fet de variar el servei no empitjora les perspectives 
de cobertura de la línia. 

 
 Es considerarà la cobertura trobada per a cada escenari l’any 2016, ja que a 
més de ser un any a mig camí de complir l’horitzó temporal del projecte, coincideix 
amb un dels anys en que, si es segueix la mateixa política que fins ara, es 
realitzaran recomptes de mobilitat i per tant pot ser una bona oportunitat per 
corroborar les hipòtesis que es plantegen en aquesta tesina. Tanmateix aquest 
anàlisi podria realitzar-se per cada any. 
 
 La metodologia seguida parteix de les cobertures dels costos calculats per a 
cada escenari (una vegada canviat el material mòbil) en funció dels ingressos 
aportats pels passatgers, és a dir que el que s’analitza és la cobertura en funció de 
la demanda. A partir d’aquí fixarem quina demanda és necessària per a l’escenari 2 
i 3 per assolir la mateixa cobertura que per l’escenari immediatament anterior, i 
d’aquesta manera sabrem a partir de quants usuaris val la pena ampliar l’oferta. 
Per tal d’agilitar la interpretació dels gràfics en aquests s’associa l’oferta de 
l’escenari 1, 2 i 3 com “servei actual”, “1h” i “30’”, respectivament. Recordem que 
els costos s’han considerat constants per a cada escenari, ja que aquests depenen 
del servei ofert i no del nombre d’usuaris i les cobertures augmenten linealment 
amb el nombre de bitllets venuts. 
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Tanmateix, caldrà prendre’s aquests resultats amb certa cautela, ja que en 

el cas del ferrocarril és molt factible que es produeixin les condicions de la llei de 
Say, en que és la oferta el que genera la demanda. És a dir si no hi ha ampliació 
del servei, no augmentaran els usuaris més que el purament degut al creixement 
demogràfic i de mobilitat, i les captacions considerables de les quotes de mercat 
d’altres modes no es produiran espontàniament. 
   
 
Lleida-La Pobla de Segur 
 

Cobertura Lleida-La Pobla (percentatges) 
Any 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

2016 25,3 49,1 49,1 
font: elaboració pròpia 

 
 
 

Lleida-La Pobla

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

viatges

cobertura (%)

servei
actual
1 hora

30'

Gràfic 15. Sensibilitat escenaris Lleida-La Pobla. Font: elaboració pròpia.  
 

Quotes de 
mercat/servei 

Servei actual 1h 30’ 

Escenari 1 D1,1 = 204.029 D1,2 = 480.000  
Escenari 2  D2,2 = 926.131 D2,3 = 1.216.056 
Escenari 3   D3,3 = 1.216.056 

 
 
El resultat mostra clarament el marge de demanda associat a l’escenari 2 

per superar la cobertura donada per les quotes de mercat de l’escenari 1, la part 
ratllada mostra el ventall de demanda pel que en termes de cobertura ja val la 
pena establir el servei proposat en aquesta tesina (“1h”). En canvi s’observa la 

D1,1
 D1,2

 D2,2
 D2,3

  -D3,3
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rigidesa de l’escenari 3, ja que requereix de les captacions estimades (tota la quota 
de mercat de l’autobús i 6% de la del vehicle privat entre Lleida i Balaguer), per 
poder competir amb l’escenari 2. 

 
Fins el 2016, el resultats mostren que el servei “30’” no té sentit, ja que en 

termes de cobertura el servei “1h” sempre el supera. Del 2016 al 2018, la situació 
és l’exposada, i a partir del 2019, malgrat apareix cert marge per l’escenari 3, 
aquest no és ni de lluny comparable al del servei “1h”. 
 
 
Lleida-Balaguer 
 

Cobertura Lleida-Balaguer (percentatges) 
Any 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

2016 13,5 48,3 48,4 
font: elaboració pròpia 
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 Gràfic 16. Sensibilitat escenaris Lleida-Balaguer.. Font: elaboració pròpia 
 

 
Quotes de 

mercat/servei 
Servei actual 1h 30’ 

Escenari 1 D1,1 = 204.029 D1,2 = 480.000  
Escenari 2  D2,2 = 926.131 D2,3 = 1.216.056 
Escenari 3   D3,3 = 1.216.056 

font: elaboració pròpia 
 

 
Els resultats són equivalents als del conjunt de la línia, per bé que s’observa 

que el marge de l’escenari 2 és considerablement més elevat. 

D1,1
 D1,2

 D2,2
  -D3,3

 D2,3
 



ANÀLISI  DE  LA  VIABILITAT  ECONÒMICA  I  SOCIAL  D’UN  TREN  DE  RODALIES 

 89

 
La diferència bàsica entre aquest cas i l’exposat anteriorment, rau en el fet 

que per cap dels anys estudiats, a excepció del 2007 que es considera cas a part 
perquè el canvi de material mòbil no s’haurà realitzat, el servei “30’” deixa de tenir 
sentit, ja que les cobertures són sempre majors que pel servei “1h”. Tanmateix, 
l’escenari 3 és molt al llarg de tots els anys. 

 
Així, doncs, els resultats de l’anàlisi ens condueixen a la conclusió que en 

termes de cobertura, l’ampliació del servei actual al proposat en aquesta tesina té 
un marge considerable d’errors d’estimació, mentre que la implantació del servei 
extra que arriba a hores punta a un tren entre Lleida i Balaguer cada 30 minuts, té 
un risc elevadíssim d’assolir cobertures inferiors al proposa en primer lloc. Així, 
doncs la recomanació clara és instaurar el servei “1h”, pels alts índex de cobertura 
respecte el servei actual i pel seu ampli marge respecte el servei “30’”.   

 
 
4.3 Valors absoluts 
 
Vist que les cobertures assolides són equiparables, com a mínim a mig i llarg 

termini, als referents considerats, s’ha volgut aprofundir en el resultat i realitzar 
algunes comprovacions en termes absoluts. 

 
El primer que comprovarem és el dèficit absolut que implica cada un dels 

escenaris, això és pel total del període considerat: 
 

  
 (milers d’euros) 

Servei 
Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

Lleida-La Pobla 37.306 45.656 54.933 

Lleida-Balaguer 26.118 27.123 37.771 
font: elaboració pròpia 

 
 

Els resultats anteriors, ja no són tan optimistes, ja que deixant de banda 
l’escenari 3, el canvi del servei actual a l’associat a l’escenari 2 implica augmentar 
el dèficit un 22% si considerem el servei per tota la línia. Tanmateix, les xifres pel 
tram Lleida-Balaguer, no són tan decepcionants. 

 
Canviem, però, el plantejament i analitzem-ho des d’un altre punt de vista: 

¿quin és el dèficit que s’assumeix per cada viatger en els nostres referents?, la 
resposta és d’un 0,68 €/viatger. Pel tren de La Pobla en el context dels escenaris 1, 
2 i 3 aquesta xifra és: 

  
 

€/viatger 
Servei 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

Lleida-La Pobla 7,3 2,0 1,8 

Lleida-Balaguer 8,5 1,4 1,4 
font: elaboració pròpia 

 
 
Tampoc des d’aquest angle els comptes surten, però el que si és cert és que 

la diferencia amb els referents de FGC, baixen considerablement si es plantegen els 
escenaris 2 o 3. 
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Arribats a aquest punt ens resten dues últimes reflexions: ¿quina és la 
demanda que exigeix un servei com l’ofert en l’escenari 2 per tal que el dèficit sigui 
el mateix que el de l’escenari 1? o bé ¿a quin preu s’han de vendre els bitllets per 
assolir el mateix índex de dèficit per ambdós escenaris? 

 
Les respostes tornen a afavorir el servei exclusiu entre Lleida i Balaguer que 

a més de captar la quota de mercat de l’autobús, hipòtesi que ja es realitzava per 
l’escenari 2 proposat, hauria de captar el 0,7% de la quota de mercat del vehicle 
privat. Aquest mateix percentatge (captació de quota del vehicle privat Lleida-
Balaguer) hauria d’ augmentar fins el 5,3% si es vol donar servei a tota la línia. Les 
cobertures que en aquests casos s’assoliren l’any 2016 serien de 50,4% pel pas 
exclusiu de trens entre Lleida i Balaguer i 58,6% si hi hagués servei a tota la línia.  
 

Veiem la sensibilitat d’aquests resultats: 
 

Dèficit vs captació quota de mercat del vehicle privat
(milers d'euros)

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

0 1 2 3 4 5 6 7
captació quota 

del vehicle privat (%)

Dèficit 

Dèficit servei actual
(Lleida-La Pobla)

Dèficit servei actual
(Lleida-Balaguer)

Dèficit funció captació
quota vehicle privat
(Lleida-La Pobla, servei
1h)

 
Gràfic 17. Dèficit vs quota de mercat captada del cotxe. Font: elaboració pròpia 

 
Pel que fa la idea de l’augment del bitllet, pel cas Lleida-Balaguer, la mitjana 

de cost del bitllet per part dels usuaris hauria d’augmentar 5 cèntims, és a dir fins a 
un preu de 1,4€. Això sí, si ens referim a tota la línia, aquests costos per bitllet 
haurien de pujar considerablement, així, hi ha diverses combinacions de mitjanes 
de cost del títol de viatge entre Lleida i Balaguer i entre Lleida i La Pobla hauria de, 
per exemple 1,63€ pel primer tram i  4,7 € per de mitjana per la resta. Aquesta 
última mesura seria molt impopular ja que malgrat ser costos força inferiors als de 
l’autobús, incrementen en gran mesura la mitjan de preu actual. 

 
Vist així, sembla que la millor opció seria engegar alguna campanya 

d’atracció d’usuaris que provinguin del cotxe. Aquesta estratègia no és senzilla, 
però tanmateix, estem parlant de captacions de quota molt petites especialment pel 
servei exclusiu entre Lleida i Balaguer, i pel que fa a la resta de línia, val a dir que 
en cap moment estem tenint en compte l’altre gran projecte que sembla que les 
autoritats catalanes tenen en ment, que és la reconversió a algun tipus de circuit 
ferroviari turístic el tram Balaguer-La Pobla, iniciativa que en cas d’èxit, ajudaria 
augmentar els ingressos i per tant no arribar a plantejar-se el servei exclusiu entre 
Lleida i Balaguer. 

5,3% 0,7% 




