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9. COMPARACIONS AMB ALTRES MODES DE TRANPORT 
 
 
9.1. INTRODUCCIÓ 
 
La repartició modal en l’actualitat, per realitzar el mateix tipus de viatge que pot 
oferir l’autoexpress, es decanta a favor de la utilització de l’automòbil ja des del 
punt d’origen. 
Aquest mode és la competència directa del nostre servei; el que ofereix és una certa 
comoditat, els viatges porta a porta i el cost (comença a ser rentable a partir de 2-3 
passatgers per vehicle). A aquestes avantatges de l’automòbil hi col·labora el 
desenvolupament evident que està sofrint la xarxa europea d’autopistes i carreteres 
en general. 
 
Altres competidors, menys directes, de l’autoexpress podrien ser altres modes de 
transport com ara l’autocar, l’avió i el mateix ferrocarril: 
 
- l’autocar pels preus baixos que ofereix; una vegada arribats al destí escollit es té 

l’opció de llogar un automòbil. 
- l’avió que, gràcies a la desreglamentació i a la competència entre companyies, 

ofereix una parella temps de trajecte/preus cada vegada més competitiva 
(companyies low-cost). S’arriba al destí escollit d’una manera molt ràpida i una 
vegada allí es pot procedir al lloguer d’un vehicle per continuar el viatge. 

- el mateix ferrocarril, en serveis de llarg recorregut que no ofereixen la 
possibilitat de transportar el cotxe; una vegada arribats a destí també es 
procedeix al lloguer del vehicle. 

 
Però  la qüestió es troba en saber si amb un servei d’autoexpress més competitiu, 
aquest podria resultar rentable, malgrat la forta competència, en determinades 
relacions europees.  

  
En aquest punt serà motiu d’estudi una comparació entre l’autoexpress i els altres 
modes de transport que poden utilitzar-se per efectuar el mateix trajecte (en molts 
casos aplicaré la intermodalitat). D’aquesta manera s’extraurà una primera 
aproximació de quin seria el grau de competitivitat de l’autoexpress davant dels 
altres modes, considerant paràmetres principalment econòmics per així aconseguir 
una certa objectivitat. 
 
9.2. HIPÒTESIS PRÈVIES A LES COMPARACIONS INTERMODALS 
 
9.2.1. AUTOEXPRESS 
 
Inicialment les dades necessàries que cal aproximar són els temps de viatge, les 
distàncies i les velocitats que oferiria el nou servei autoexpress. 
 
La velocitat comercial dels trens de viatgers de nit (la majoria de les relacions que 
estic projectant seran d’aquest tipus) en aquests tipus de xarxes sol ser la velocitat 
mitjana dels trens ràpids de mercaderies. Així, si suposem un servei nocturn millorat 
respecte l’actual, podem suposar com a hipòtesi prèvia que la velocitat màxima del 
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nou autoexpress es troba entre 160-200 Km/h en pràcticament totes les relacions que 
es projectaran (velocitats comercials entre 120-160 Km/h) i que el temps màxim de 
viatge viable en un servei comú d’autoexpress és de 12 hores, s’obté la següent 
limitació de distància del nou servei: la distància considerada màxima a recórrer en 
una sola nit és de 1.920 Km 
 
Les distàncies aproximades des de Barcelona als 20 pols, escollits en l’apartat 8, 
seguint un recorregut ferroviari factible són les indicades en la taula nº32. 
Cal dir que per aconseguir aquests quilòmetres en les línies que encara no estan 
explotades des de Barcelona, es pren la distància de la ruta per carretera aconsellada 
en la guia Michelin , es majora en un factor k = 1,15 i s’arrodoneix superiorment; la 
base d’aquest procediment rau en què en la majoria dels casos, les noves xarxes de 
ferrocarril transcorren més o menys paral·leles a la xarxa viària per així minimitzar 
les obres i disminuir els impactes ambientals, però malgrat tot la flexibilitat de les 
infrastructures de ferrocarril és encara menor que la de les viàries. 
En alguns casos es considera adient modificar els quilòmetres segons el trajecte 
hipotètic que seguiria el tren en determinades relacions (per exemple segons si la 
xarxa d’alta velocitat europea està o se suposa que estarà saturada i aleshores cal 
abandonar-la per emprar una xarxa convencional, sovint millorada). Es considera 
que els serveis internacionals utilitzaran les mateixes infrastructures que els serveis 
nacionals, tal i com ja passa en l’actualitat. 
 

POL Km relació T trajecte (h)
 (a 160 km/h)

1. A Corunya 1.350 8,5 
2. Algesires 1.270 7,9 
3. Alacant 610 3,8 
4. Madrid 730 4,6 
5. Lisboa 1.440 9 
6. Porto 1.770 11,1 
7. Sevilla 1.140 7,1 
8. Nantes 1.020 6,4 
9. Marsella 580 3,6 
10. París 1.160 7,3 
11. Londres 1.625 10,2 
12. Zuric 1.220 7,6 
13. Praga 1.950 12,2 
14. Berlín 2.130 13,3 
15. Munic 1.570 9,8 
16. Colònia 1.560 9,8 
17. Milà 1.120 7 
18. Nàpols 1.775 11,1 
19. Oslo 2.980 18,6 
20. Hèlsinki 3.740 23,4 

 
Taula 31. Km i temps hipotètics de les noves relacions d’autoexpress. 

 
Considerant doncs la distància límit en el cas de circulació a 160 Km/h (1.920 Km), 
s’observa que en el límit dels 1.920 Km es troben destins com els de la zona de 
Praga i Berlín i ja totalment fora trobem la zona dels països nòrdics, destins pels 
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quals cal més d’una nit de servei i que per tant ja no són, a priori, tan desitjables pel 
mercat considerat, el qual busca principalment comoditat; malgrat això, es 
continuaran mantenint aquests destins degut al creixent flux turístic que 
experimenten els Països Nòrdics. 
 
En la taula 31 també s’observen els temps de trajecte previstos en el cas en què la 
velocitat fos de 160 Km/h. Cal dir però que si projectem un servei nocturn com és la 
intenció, s’han de considerar hores factibles de sortida i d’arribada a destí, i que per 
tant, en moltes de les relacions anteriors enlloc de disminuir el temps de trajecte 
s’haurà d’augmentar i en conseqüència no caldrà assolir una velocitat comercial de 
160 Km/h (una de les hipòtesis efectuades amb anterioritat, és la no realització de 
parades comercials entre 24:00 i 06:00). 
 
El que resulta interessant és veure que la majoria de les relacions proposades en 
aquesta tesina salven distàncies similars a les recorregudes per relacions ja existents 
en l’autoexpress europeu actual i que per tant són en el present tècnicament factibles 
sota determinades condicions (velocitats, tarifes, etc.). Això és el que s’observa en la 
taula nº32. 
 

 RELACIÓ Km V (Km/h) T (h) COMPANYIA 

P BCN – A Corunya 1.350    
R BCN – A Corunya 1.349 82 16,5 RENFE 

P BCN – Algesires 1.270    

R Calais – Narbona 1.271 95 13,4 UK – SNCF 

P BCN – Alacant 610    

R Lindau – Colònia 610 82 7,4 DB 

P BCN –Madrid 730    

R BCN – Madrid 730 81 9 RENFE 

P BCN –Lisboa 1.440    

R Torí – Catània 1.445 75 19,4 FS 

P BCN – Porto 1.770    

R No existeix (*)     

P BCN – Sevilla 1.140    

R BCN – Sevilla 1.140 91 12,5 RENFE 

P BCN – Nantes 1.020    

R Denderleeux - Salzburg 1.019 83 12,2 SNCB 

P BCN – Marsella 580    

R Dortmund – Westerland 580 85 6,8 DB 
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P BCN –París 1.160    

R Bordeus – Frankfurt 1.160 78 14,9 DB 

P BCN – Londres 1.625    

R Denderleeuw - Roma 1.619 78,2 20,7 SNCB 

P BCN – Zuric 1.220    

R Bolzano – Lamezia 1.221 74 16,6 FS 

R Milà – Crotone 1.219 69 17,6 FS 

P BCN – Praga 1.950    

R No existeix (*)     

P BCN – Berlín 2.130    

R No existeix (*)     

P BCN – Munic 1.570    

R Torí – Palerm 1.582 73 21,8 FS 

P BCN – Colònia 1.560    

R Bressoux – Roma 1.545 78 19,3 SNCB 

P BCN – Milà 1.120    

R Narbona – Frankfurt 1.120 82 13,7 DB 

P BCN – Nàpols 1.775    

R No existeix (*)     

P BCN – Oslo 2.980    

R No existeix (*)     

P BCN – Hèlsinki 3.740    

R No existeix (*)     

(*) Berlín – Livorno 1.690 81 21 DB 
 

Taula 32. Comparacions serveis projectats (P) /serveis reals (R). 
(*) màxima distància recorreguda per un servei existent. 

P = relació projectada R = relació existent 
Per calcular, en una primera aproximació, la tarifa de les noves relacions 
projectades, es proposen dos valors: 
- el preu que resulta de transportar el vehicle i tres persones, considerant el preu 

mig per quilòmetre que resulta de fer la mitjana entre tots els valors oferts per 
les companyies que ofereixen serveis autoexpress considerades en l’apartat 3 de 
la present tesina (per tres persones + vehicle ≈ 0,4 euros/Km) 

- El preu que resulta de multiplicar els quilòmetres que l’autoexpress recorre per 
cada país per arribar al destí escollit, pel preu mig que ofereixen les companyies 
que exploten les relacions en el país de pas. 
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Tots aquest preus mitjos per quilòmetre utilitzats per calcular les tarifes hipotètiques 
de les noves relacions projectades considerant els paràmetres de l’autoexpress 
existent, es poden observar el la taula nº33 i en la gràfica nº8 associada. S’observa la 
varietat de tarifes existents, entre les quals són particulars el cas de VR que dóna un 
preu únic independentment de si es transporta 1-3 persones + vehicle i casos com la 
NS en la qual el transport del vehicle i del conductor és relativament baix en 
comparació amb el transport de la resta de passatgers, pels quals el preu es dispara 
(un dels motius de la desaparició del servei autoexpress podria ser que aquest tipus 
de tarificació no ha estat entesa pels possibles clients del servei). 
 

 PREU MIG PERSONA/KM PREU MIG VEHICLE/KM cotxe+1 cotxe+3 
RENFE 0,055 0,10 0,16 0,26 
CP 0,033 0,066 0,098 0,17 
VR 0,13 0,14 0,26 0,26 
NS   0,16 0,97 
ÖBB 0,085 0,14 0,23 0,40 
GWT   0,23 0,40 
SNCF-UK   0,22 0,32 
OPT.TOURS 0,068 0,15 0,22 0,35 
SNCB 0,11 0,22 0,34 0,56 
CD   0,17 0,78 
PKP 0,032 0,032 0,06 0,128 
OSE-CH 0,045 0,073 0,12 0,21 
SBB 0,067 0,16 0,28 0,36 
SNCF 0,10 0,16 0,26 0,46 
FS 0,051 0,12 0,18 0,28 
DB 0,091 0,18 0,27 0,45 

 
Taula 33. Preus mitjos/Km (en euros/quilòmetre) de les diferents companyies explotadores 

d’autoexpress. Algunes caselles no són possibles (no es permet el transport del vehicle sense l’import 
del bitllet del conductor). 
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Gràfic 8. Preus mitjos/Km de les diferents companyies explotadores d’autoexpress. 
 



ESTUDI RELACIONS AUTOEXPRESS BARCELONA COMPARACIONS INTERMODALS  

 82 

RELACIÓ PREU 1 (Euros) PREU 2 (Euros) 
BCN – A Corunya 537 357 
BCN – Algesires 506 336 
BCN - Alacant 243 161 
BCN - Madrid 291 193 
BCN - Lisboa 573 352 
BCN - Porto 705 407 
BCN - Sevilla 454 302 
BCN - Nantes 406 383 
BCN – Marsella 231 211 
BCN - París 462 438 
BCN - Londres 647 620 
BCN – Zuric 486 400 
BCN – Praga 776 772 
BCN – Berlín 848 812 
BCN – Munic 625 557 
BCN – Colònia 621 613 
BCN – Milà 446 364 
BCN – Nàpols 707 544 
BCN – Oslo 1.186 1.085 
BCN - Hèlsinki 1.489 1.283 

 
Taula 34. Tarificació hipotètica considerant els paràmetres de l’autoexpress ja existent.  

 
El primer valor calculat (segona columna taula nº34) està sobrevalorat, ja que 
existeixen companyies com ara la CD txeca o la NS holandesa que ofereixen preus 
relativament alts en comparació a la majoria de les companyies europees cosa que fa 
pujar el preu mig total per quilòmetre i en definitiva la tarifa de la relació projectada.  
Podria considerar aquesta tarifa com un llindar superior que difícilment s’hauria de 
superar pel futur autoexpress. 
 
Així doncs, en els següents subapartats, per efectuar comparacions intermodals, 
utilitzaré un arrodoniment de la segona tarifa (tercera columna taula nº34). 
 
9.2.2. VEHICLE PARTICULAR 
 
En la taula nº35 es dóna el preu per persona que resultaria per arribar amb cotxe des 
de Barcelona als diferents destins escollits en l’apartat 8. Es tracta d’un preu 
orientatiu, que inclou els extres principals que poden presentar-se durant el viatge 
com ara  costos addicionals deguts a pernoctacions en diferents allotjaments (hotels, 
aparthotels...), etc. i que també inclou el preu del carburant + costos de peatges + 
altres costos derivats del quilometratge efectuat. 
 

 
Dist. 
(Km) 

Autopista 
(Km) 

Temps 
traj. 
(h) 

Temps 
descans 

(h) 
Peatge 
(euros)

Altres 
(euros) 

Hotel 
(euros) 

Preu 
final 

(euros)
A Corunya 1.086 886 11,2 3 40,76 228 0 270 
Algesires 1.101 1.047 11 3 21,94 231 0 250 
Alacant 526 504 5 1 32,05 111 0 140 
Madrid 617 607 6 1,5 18,11 130 0 150 
Lisboa 1.250 1.237 12 3,5 31,06 263 0 290 
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Porto 1.143 855 11,7 3,5 43,29 240 0 280 
Sevilla 1.008 861 10 2,5 21,94 212 0 230 
Nantes 885 681 8,6 2 55,49 186 0 240 
Marsella 505 504 4,4 1,5 30,78 106 0 140 
París 1.009 798 9,8 2,5 47,89 212 0 260 
Londres 1.413 1.188 14,3 3,5+8 65,09 297 75 440 
Zuric 1.060 1.053 9,6 2,5 54,18 223 0 280 
Praga 1.695 1.579 15,7 3,5+8 64,38 356 75 500 
Berlín 1.853 1.818 16,6 3,5+8 64,38 389 75 530 
Munic 1.359 1.309 12,6 3,5 54,18 285 0 340 
Colònia 1.353 1.268 12 3,5 65,28 284 0 350 
Milà 973 959 8,8 2,5 62,58 204 0 270 
Nàpols 1.543 1.524 13,8 3,5+8 93,38 324 75 490 
Oslo 2.592 2.329 26,5 3,5+8+3,5+8 65,28 544 75*2 760 
Hèlsinki 3.250 1.952 37,2 3,5+8+3,5+8+2 64,38 683 75*2 900 

 
Taula 35. Paràmetres resultants d’utilitzar el vehicle particular. 

 
Així doncs, les hipòtesis per efectuar el càlcul d’aquest cost generalitzat parcial que 
comporta la utilització d’un vehicle utilitari tipus són les següents: 
- d’entre totes les rutes existent entre origen i destí s’escull aquella que és 

considerada òptima per la Guia Michelin (font: www.viamichelin.com) 
- els preus dels peatges són els corresponents a cada país (en el cas de que 

existeixin vies de pagament) 
- el consum mig de carburant consumit per un vehicle tipus és de 9 l/100 Km 
- el tipus de viatge proposat (mitjana – llarga distància) es sol efectuar amb un 

vehicle de gas-oil i l’ocupació mitjana del vehicle, a efectes de rentabilitat del 
mateix, és de 3 persones 

- les dues hipòtesis anteriors estan incloses dintre de la següent consideració: la 
columna “altres” inclou el preu del carburant més altres despeses considerades 
fixes. Per tal d’extreure’n el valor es considera el preu mig que paguen diverses 
empreses catalanes pel quilometratge dels seus treballadors (0,21 euros/Km) 

- el màxim temps recomanable de conducció sense efectuar cap parada és d’unes 
3 hores. Després d’aquestes 3h es considera un temps mínim de descans d’uns 
15’ (inclòs en la columna de temps de descans) 

- en el cas d’haver de pernoctar en un hotel, es considera una mitjana dels preus 
mitjos oferts per les cadenes hoteleres de baix cost més exteses a Europa (Ibis, 
Mercure, Formula 1, etc.). Aquest preu inclou la mitja pensió, entesa com a tal 
una nit i l’esmorzar corresponent. Així, a partir de 14 hores reals de viatge per 
carretera, considero un plus de 75 euros (considerats en la columna Altres de la 
taula nº30) que inclou una mitja pensió per a tres persones, una de les quals un 
menor de 12 anys. Cada una de les pernoctacions que s’han d’efectuar en el 
recorregut representen 8 hores més en la columna de temps de descans. 

- altres hipòtesis de menor importància per simplificar els càlculs: 
 hora de sortida de Barcelona: 6:00h 
 temps pausa matinal (esmorzar): 30’ (inclòs en el temps de 

descans) 
 temps pausa migdia (dinar): 1 h (inclòs en el temps de descans) 
 hora de parada per dormir: màxim a les 23:00h 
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En resum, la darrera columna de la taula superior inclou: 
 
- viatge (peatges + carburant + altres despeses fixes per Km) + mitja pensió de 2 

adults i un nen en el cas de que el destí sigui Praga, Berlín, Nàpols i Londres i  
dues mitges pensions en els casos d’Oslo i Hèlsinki 

- Viatge (peatges + carburant + altres despeses fixes per Km) en un automòbil 
amb capacitat d’una a cinc persones, en el cas de tractar-se de qualsevol dels 
altres destins (on no es consideren costos extres degut a pernoctacions). 

 
9.2.3. LLOGUER VEHICLE 
 
Per calcular el preu de lloguer d’un vehicle s’efectuen les següents hipòtesis: 
 
- es tracta de llogar un vehicle un cop arribat al país de destí (Alemanya, França, 

Portugal, etc.) per tant es consideren les tarifes de les companyies de lloguer de 
vehicles més esteses al continent europeu i que són: Hertz, Europcar, Avis i 
Budget. 

- El cotxe de lloguer considerat per obtenir el preu ha estat un vehicle familiar de 
gamma mitjana (ens interessa el lloguer d’un vehicle d’aquest tipus ja que la 
majoria de les persones que viatjarien amb autoexpress tenen la necessitat d’un 
cotxe espaiós per transportar la família i l’equipatge). 

- Els preus són calculats efectuant una mitjana de les tarifes de les diferents 
companyies i inclou el lloguer del vehicle i l’assegurança mínima (cobertura 
parcial, impostos del país, etc.).  Per tant queden fora dels preus els possibles 
costos extres com ara, en cas de no tractar-se de quilometratge il·limitat,  els plus 
per quilòmetres extres (solen variar entre 0,05 i 0,1 euros/km un cop 
sobrepassats uns certs km/dia). 

- És interessant donar els preus dividits en categories, sempre i quan sigui 
possible, segons si el lloguer s’efectua a l’estació de tren, a l’aeroport o en una 
altra zona de la ciutat. En general els aeroports solen estar a la perifèria de les 
ciutats mentre que el preu de lloguer a l’estació sol coincidir amb el preu de 
lloguer en sucursals situades dins de la ciutat. Per càlculs posteriors s’emprarà 
una mitjana de les diferents tarifes segons la localització del lloguer. 

- S’han observat els preus per diferents dies (lloguer d’1 dia, 2 dies, fins a 15 dies) 
per tal d’observar com variava el preu segons els dies de lloguer (gràfica nº9). 

- Tal i com s’ha vist en l’apartat 6 l’estada mitjana del turisme en aquest tipus de 
distàncies varia entre un màxim de 9-12 dies. Per tant s’ha considerat el preu de 
lloguer del vehicle durant 10 dies que és el que s’ha suposat que duren aquest 
tipus de viatges (apartat 9.3).  
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Gràfic 9. Evolució dies - preu lloguer vehicle. 
 
En la gràfica superior s’observa que, en general, l’evolució dels preus segons els 
dies de lloguer segueix una llei lineal dividida en dos trams.  Observant la pendent 
de la recta es veu que aquesta és més alta en els cinc primers dies i després tendeix a 
estabilitzar-se lentament. Per tant en la taula nº36 s’estableix un preu/dia efectuant 
la mitjana del preus a partir de 8 dies de lloguer (el tipus de vacances d’un usuari 
d’autoexpress no sol durar mai menys de 8 dies i per tant no es llogarà el vehicle 
d’1-5 dies). A més també s’ha calculat el nombre de dies a partir del qual el preu del 
lloguer del vehicle per si sol ja supera el preu del transport d’un vehicle  més tres 
passatgers en autoexpress (tercera columna taula nº36) 
 

POLS Euros/dia 
lloguer 

Nºdies 

Barcelona 34  
A Corunya 39 9 
Algesires 37 9 
Alacant 36 3 
Madrid 39 3 
Lisboa 46 3 
Porto 46 8 
Sevilla 39 8 
Nantes 36 10 
Marsella 44 2 
París 40 11 
Londres 44 13 
Zuric 67 3 
Praga 67 10 
Berlín 34 15 
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Munic 38 15 
Colònia 36 15 
Milà 47 3 
Nàpols 47 11 
Oslo 99 10 
Hèlsinki 52 15 

 
Taula 36. Tarifes mitjana lloguer vehicle per dia i nº dies de lloguer a partir del qual resulta ja 

segur que l’autoexpress serà més barat que la combinació de qualsevol altre mode de transport amb 
el lloguer del vehicle. 

 
De l’observació de la gràfica superior es conclou que, considerant només aspectes 
monetaris, i partint de la hipòtesis que el servei autoexpress és utilitzat 
majoritàriament per vacances de duració entre 9 i 11 dies, en destins més propers 
(Alacant, Madrid, Marsella) i Lisboa, Zuric i Milà, l’autoexpress resultarà beneficiós 
econòmicament parlant pels seus usuaris davant dels altres modes que incloguin 
lloguer de vehicles.  Pels altres destins no resulta tan evident els beneficis o pèrdues 
pels usuaris d’autoexpress davant dels altres modes (veure apartat 9.3) 
 
9.2.4. AUTOCAR 
 
Per tal de calcular els preus que resulten de viatjar cap als pols considerats amb 
autocar es consideren les següents hipòtesis de treball: 
 
- pels destins nacionals es pren una mitjana de les tarifes ofertes per les cadenes 

de transport ENATCAR (és la més estesa en el territori espanyol). 
- Pels destins internacionals s’agafen les tarifes ofertes per la companyia 

EUROLINES, considerant, en els casos que sigui oportú tots els canvis 
necessaris per arribar als destins considerats. Cal dir que EUROLINES actua de 
forma directe entre Barcelona i destins situats a Alemanya, Noruega, Itàlia, 
Portugal, Suïssa i República Txeca; per tant, per calcular el preu de Hèlsinki 
(Finlàndia) s’ha extrapolat el  preu considerant aquesta relació imaginària. 

- Els preus considerats són per un adult en temporada d’estiu (en el preu s’ha 
inclòs el suplement d’estiu, del 28/06/02 al 30/09/02, que és de 4 euros pels 
trajectes d’anada i de 7 pels d’anada i tornada). En el cas de que el passatger 
sigui un nen o una persona de més de 60 anys s’apliquen les següents reduccions 
en les tarifes: 

· 0-3 anys: 80% descompte 
· 4-12 anys: 50% descompte 
· 13-25 anys: 10% descompte 
· + 60 anys: 10% descompte. 

 
Així doncs, en la taula nº37 s’observen els temps de trajecte aproximats i les tarifes 
d’anada i anada – tornada per un sol passatger adult durant la temporada estival. 
 

  hores viatge anada Anada - tornada 
A Corunya 13,5 51,6 93,1 
Algesires 18 70,9 135,6 
Alacant 9,5 32,5 61,7 
Madrid 7,75 22,1 39,7 
Lisboa 17 65 115 
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Porto(1) 18,5 61,1 108,7 
Sevilla 13,75 73 138,7 
Nantes 15,5 76 141 
Marsella 8,25 39 66 
París 14,5 84 155 
Londres 23 96 165 
Zuric 17,25 86 154 
Praga 23,5 104 187 
Berlín 29 116 198 
Munic 21,5 104 176 
Colònia 23,75 104 176 
Milà 17,5 87 156 
Nàpols 23,75 117 210 
Oslo(2) 45 215 371 
Hèlsinki 56 246 430 

 
Taula 37. Tarifes autocar. 

(1) Connexió Barcelona – Madrid i Madrid – Porto. 
(2) connexió Barcelona – Hamburg (espera 2h 30’) i finalment Hamburg – Oslo. 
 
En la gràfica inferior (gràfica nº10) s’observa la tendència lineal de les tarifes 
segons els quilòmetres recorreguts des de Barcelona. 
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Gràfic 10. Tarifa autocar segons els quilòmetres recorreguts. 
 

9.2.5. AVIÓ 
 
El tracte d’aquest punt serà merament qualitatiu. Un anàlisi quantitatiu del mateix 
resulta inviable degut a l’enorme i variable oferta de productes, preus, etc. oferts en 
l’actualitat per les companyies aèries. 
El que si que resulta interessant és conèixer la situació dels aeroports espanyols més 
importants pel que es refereix a l’arribada de turistes així com de les principals línies 
aèries de Barcelona: 
• Principals aeroports: Palma de Mallorca, Eivissa, Menorca, Tenerife, Las 

Palmas, Fuerteventura, Arrecife (Lanzarote), Madrid, Barcelona, Alacant, 
Màlaga, Almeria, Girona, València, Sevilla, Bilbao, Santiago 
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• Principals línies aèries de Barcelona: AIR France, Alitalia, Austrian airlines, 
AVIACO, AVIANCA, British airways, Iberia, Jal, KLM, Lufthansa, Sabena, 
SAS, Swissair, TAP, TWA 

 
En l’apartat introductori 9.1 es parlava sobre la possibilitat de que l’avió + posterior 
lloguer de vehicle en destí fos un competidor directe de servei autoexpress. Aquesta 
possibilitat es tractaria d’un petit percentatge d’usuaris de companyies aèries low-
cost (les quals, com s’observa en el paràgraf anterior, no estan entre les línies 
principals de Barcelona), ja que el poder adquisitiu dels altres usuaris aeris sol ser 
elevat i per tant ja no es plantegen la pèrdua temporal que implica un servei com 
l’autoexpress davant d’un cert guany econòmic que representa l’autoexpress. 
       
9.2.6. FERROCARRIL (SERVEIS CONVENCIONALS) 
 
Deixant de banda el servei autoexpress i considerant tota l’oferta de trens amb 
origen Espanya i destí l’estranger, en l’actualitat existeixen vuit trens passants, és a 
dir, que circulen creuant la frontera amb les mateixes unitats d’origen a destí, 
realitzant el canvi d’amplada d’eixos. Aquestes relacions són (veure fig.3 de la 
present tesina): 
· Madrid – París Austerlitz 
· Irun – Lisboa – Porto 
· Madrid – Lisboa Santa Apolonia 
· Barcelona – Montpellier 
· València – Montpellier 
· Barcelona – Milà 
· Barcelona – Zuric 
· Barcelona – París Austerlitz 
 
D’aquestes relacions directes, n’hi ha de diürnes i de nocturnes. 
Com a oferta diürna disposem dels següents trens Talgo: 
· Català Talgo (Barcelona – Montpellier) 
· Mare Nostrum (Cartegena – Barcelona – Montpellier). 
Si es decideix viatjar de nit, en un tren de gran confort, aleshores cal prendre un 
Trenhotel, els quals efectuen els següents recorreguts: 
· Lusitania (Madrid – Lisboa) 
· Francisco de Goya (Madrid – París) 
· Joan Miró (Barcelona – París) 
· Salvador Dalí (Barcelona – Milà) 
· Pau Casals (Barcelona – Zuric) 
Una altra forma de poder arribar a una determinada ciutat de qualsevol país europeu 
és enllaçant dos o més trens. Per tal de tenir una idea de com es pot fer, a 
continuació s’indiquen les principals connexions amb canvi en frontera: 
· Madrid / Portbou – Cerbère (Tren Estrella Costa Brava) 
· Madrid / Irun – Hendaya 
· Barcelona / Portbou – Cerbère (Serveis regionals cada hora) 
· Barcelona / Irun – Hendaya (Tren Estrella 933) 
· A Coruña / Vigo – Hendaya (Tren 280) 
 
En aquest subapartat es consideren les hipòtesis següents: 
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- Es tenen en consideració només els trajectes oferts per RENFE des de Barcelona 
(l’objecte de l’estudi són les relacions entre Barcelona i la resta d’Europa), és a 
dir, consideraré: 

• Barcelona – París 
• Barcelona – Milà 
• Barcelona - Zuric 

- Es considera el preu mig entre els diferents nivells de confort oferts per RENFE 
(Turista, butaques reclinables, gran classe i preferent individual i doble) tant de 
la temporada considerada alta (mesos juny, juliol, agost, setembre i abril) com 
de la temporada baixa (resta any) i finalment s’efectua una mitjana ponderada 
entre aquestes dues temporades. 

- Amb les dues premisses anteriors s’obté un preu mig per Km que serà el 
considerat per extrapolar el preu de les hipotètiques connexions entre Barcelona 
i la resta de pols europeus considerats. 

- Per calcular els preus entre Barcelona i destins nacionals s’emprarà la mitjana 
entre els preus reals oferts per RENFE en els seus serveis per viatgers (Grandes 
Lineas). En cas de no existir una relació directa entre Barcelona i el pol (cas 
Algesires) s’empra una mitjana per quilòmetre dels altres preus reals i que s’ha 
calculat en l’apartat 9.2.1 (taula nº30), el valor del qual és de 0,056 euros/Km 
pels adults i 0,034 euros/Km pels nens. 

- En tots els casos es donaran dos valors, un pels adults i l’altre per nens (menors 
11 anys). 

- Cal destacar que només es considera el trajecte d’anada i que, en general, 
existeix un màxim d’un 20% de reducció pels trajectes d’anada i tornada. 

 
Així doncs, el resultat queda resumit en la taula nº38 mostrada a continuació. 
 

  Preu adult Preu nen
A Corunya 50 30 
Algesires 70 40 
Alacant 50 30 
Madrid 45 25 
Lisboa 250 185 
Porto 225 170 
Sevilla 60 35 
Nantes 175 130 
Marsella 100 75 
París 210 160 
Londres 280 210 
Zuric 190 140 
Praga 335 250 
Berlín 365 275 
Munic 270 200 
Colònia 270 200 
Milà 200 150 
Nàpols 305 230 
Oslo 510 385 
Hèlsinki 640 480 

 
Taula 38. Preus tren viatgers RENFE. 
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9.3. COMPARACIONS 
 
9.3.1. INTRODUCCIÓ 
 
 En cada una de les suposades relacions, l’objectiu és trobar el valor d’un coeficient 

K: 
alternatiuetarifa

ressautotarifaK
_mod_
exp_

= . D’aquesta forma, qualitativament es pot intuir la 

competitivitat del servei autoexpress millorat considerant només paràmetres tarifaris 
i des del punt de vista de la demanda. En casos en que K sigui baix però superior a 
la unitat, l’existència del nou servei pot esdevenir una realitat (caldria però, valorar 
altres aspectes no inclosos dins dels preus calculats com aspectes ambientals, de 
comoditat, etc.); en els caos en què K és inferior a la unitat l’autoexpress resulta 
favorable econòmicament. 
 
Tots els preus donats en els apartats següents són per un trajecte simple (anada), i 
inclou el viatge, i possibles extres durant el mateix, per una família tipus composta 
per tres membres (parella + nen). 
 
9.3.2. AUTOEXPRESS – VEHICLE PRIVAT 

 

  
VEHICLE PARTICULAR

Preu final (euros) 
AUTOEXPRESS EXISTENT 

Preu  (euros) K 
  

A Corunya 270 360 1,3 
Algesires 250 340 1,4 
Alacant 140 160 1,1 
Madrid 150 190 1,3 
Lisboa 290 350 1,2 
Porto 280 410 1,5 
Sevilla 230 300 1,3 
Nantes 240 380 1,6 
Marsella 140 210 1,5 
París 260 440 1,7 
Londres 440 620 1,4 
Zuric 280 400 1,4 
Praga 500 770 1,5 
Berlín 530 810 1,5 
Munic 340 560 1,6 
Colònia 350 610 1,7 
Milà 270 360 1,3 
Nàpols 420 540 1,3 
Oslo 680 1.090 1,6 
Hèlsinki 820 1.280 1,6 

 
Taula 39 . Comparació preus autoexpress actual- vehicle particular. 
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El factor 
particularvehicletarifa

ressautotarifaK
__
exp_

=  es troba entre 1,1 i 1,7  i la mitjana de 

totes les relacions és de 1,5  (els preus autoexpress resulten un 50% més cars que els 
d’emprar el vehicle particular, per un mateix tipus de trajecte i sota condicions de 
viatge comparables). 
 
En la gràfica següent s’observen gràficament les dades de la taula anterior. A més he 
interpolat una línia de tendència per observar que els seus pendent no difereixen 
gaire. 
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Gràfic 11 . Distància – preu en el cas d’autoexpress i de vehicle particular. 

 
9.3.3. AUTOEXPRESS – ALTRES MODES 
 
En la taula nº40 es dóna un resum dels preus de diferents modes de transport (inclou 
els bitllets d’una parella i d’un nen, en el cas de l’autoexpress, autocar i tren).  
 

  

AUTOEXPRESS EXISTENT 
RENOVAT 

Preu  (euros) 
AUTOCAR 

Preu  (euros)
TREN 

Preu  (euros)
LLOGUER VEHICLE 

(1 dia) 
Preu  (euros) 

A Corunya 360 130 130 39 
Algesires 340 180 180 37 
Alacant 160 85 130 36 
Madrid 190 55 115 39 
Lisboa 350 165 685 46 
Porto 410 155 620 46 
Sevilla 300 185 155 39 
Nantes 380 190 480 36 
Marsella 210 100 275 44 
París 440 210 580 40 
Londres 620 240 770 44 
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Zuric 400 215 520 67 
Praga 770 260 920 67 
Berlín 810 290 1.005 34 
Munic 560 260 740 38 
Colònia 610 260 740 36 
Milà 360 220 550 47 
Nàpols 540 295 840 47 
Oslo 1.090 540 1.405 99 
Hèlsinki 1.280 615 1.760 52 

 
Taula 40 . Preus autoexpress existent – altres modes a considerar. 

 

POLS 
 Kautocar+lloguer10 Ktren+lloguer10 Kvehicle 

A Corunya 0,7 0,7 1,3 
Algesires 0,6 0,6 1,4 
Alacant 0,4 0,3 1,1 
Madrid 0,4 0,4 1,3 
Lisboa 0,6 0,3 1,2 
Porto 0,7 0,4 1,5 
Sevilla 0,5 0,6 1,3 
Nantes 0,7 0,5 1,6 
Marsella 0,4 0,3 1,5 
París 0,9 0,4 1,7 
Londres 0,9 0,5 1,4 
Zuric 0,5 0,3 1,4 
Praga 0,8 0,5 1,5 
Berlín 1,3 0,6 1,5 
Munic 0,9 0.5 1,6 
Colònia 1 0,6 1,7 
Milà 0,5 0,4 1,3 
Nàpols 0,7 0,4 1,3 
Oslo 0,7 0,5 1,6 
Hèlsinki 1,1 0,6 1,6 
Kmitja 0,7 0,5 1,5 

 
Taula 41 . Valors K. 

 
Si K<1 monetàriament parlant l’autoexpress (sota les hipòtesis considerades) resulta 
més econòmic que la combinació dels altres modes. Així l’autoexpress a projectar 
seria un 40% més barat que l’autocar + 10 dies de lloguer i un 100% més barat que 
emprar el tren sense autoexpress i llogar 10 dies un vehicle.  
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9.4. CONCLUSIONS PRELIMINARS 
 
En primer lloc, recordem que el percentatge de demanda captiva del mode aeri, és a 
dir aquells qui actualment empren l’avió per efectuar el tipus de trajecte que ens 
interessa en aquest estudi, és tan baix que resulta fàcilment despreciable pel nivell 
de precisió de la present tesina. 
 
Els paràmetres més rellevants d’aquest apartat i que permetran donar més detalls de 
la demanada d’autoexpress són els temps de trajecte i els tarifes de diferents modes. 
 
En l’ANNEX VI, s’observa les taules excels més interessants resumides, que han 
estat emprades per realitzar aquest apartat així com diverses gràfiques comparatives 
de preus i temps de trajecte dels diferents modes considerats. 
 
Si es comparen els temps de trajecte totals (entesos com a tal els temps reals 
necessaris per arribar des de Barcelona al destins escollits), veiem que, tal i com ja 
s’apuntava en apartats anteriors, l’autoexpress presenta com avantatge la possibilitat 
d’aconseguir un guany de temps que resulta més gran a mesura que la distància a 
recórrer és superior.  
 
En el cas del vehicle particular (els temps totals de trajecte es veuen fortament 
incrementats degut al temps de descans necessari per efectuar els trajectes) aquest 
fet esdevé d’una gran importància a l’hora de que l’autoexpress es pugui mostrar 
competitiu. Pel que respecta als altres modes (autocar i tren) a part del temps de 
trajecte superior també cal afegir el condicionant subjectiu, però evidentment 
present, de la comoditat. 
 
Si analitzem els diferents preus obtinguts, veiem que tots els modes de transport que 
s’hagin de combinar amb un lloguer de vehicle (cas del tren convencional i de 
l’autocar) tenen uns preus molts superiors als de l’autoexpress i vehicle particular 
(veure gràfica ANNEX VI).  
Amb més detall, en la gràfica 12 s’observa que el preu de l’autoexpress és un 55% 
inferior i un 30 % inferior, de mitjana, respecte als preus del tren + 10 dies de 
lloguer i de l’autocar + 10 dies de lloguer, respectivament.  
El preu del vehicle particular, resulta en mitjana un 45% inferior al de l’autoexpress. 
 

 autoexpress Veh.particular tren autocar tren+10lloguer autocar+10lloguer
pmàxim 1.280 900 1.760 615 2.395 1.530
pmínim 160 140 115 55 490 445
pmig 510 340 630 230 1.095 700
autoexpress  >45% >2% >130% <55% <30%
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Gràfic 12 . Comparació preus límits (en euros) de diferents modes de transport (transport mínim de 

tres persones en tots els casos). 
 
Per tant, després d’haver estudiat els temps de trajecte, les tarifes de tots els modes 
(considerant les corresponents limitacions per tal de que resultessin comparables), i 
d’haver esmentat l’existència d’altres paràmetres de caire més subjectiu, ens 
centrarem a partir d’aquest punt en la possible demanda captiva del vehicle 
particular per tal de dimensionar l’oferta del nou producte,  ja que es tracta del mode 
que més directament entra en competència amb el futur autoexpress i d’on 
esdevindrà el major percentatge de clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


