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1. INTRODUCCIÓ   I   OBJECTIUS 
 

“El transport, element fonamental del funcionament de les economies modernes, es 
troba davant una contradicció permanent, entre una societat que sempre sol·licita una 
major mobilitat i una opinió pública que suporta cada cop menys la congestió d’algunes 
xarxes, el deteriorament del medi ambient i la qualitat mediocre de les prestacions que 
ofereixen alguns serveis de transport. Davant una demanda de transport amb un 
augment que supera el creixement de l’economia, la resposta de la Comunitat no pot 
ésser només la construcció de noves infraestructures i l’obertura dels mercats (…). Un 
sistema de transport modern ha de ser sostenible des d’un punt de vista econòmic, 
social i mediambiental”. Així comença la introducció de “Llibre Blanc. La política europea 
de transports de cara al 2010: l’hora de la veritat” [1], editat per la Comissió Europea 
l’any 2002. Mitjançant aquesta i d’altres publicacions es mostra la preocupació en el si 
de la Unió Europea pel desmesurat creixement orgànic actual del transport al territori 
europeu. Conseqüentment es proposa una sèrie de mesures dirigides al control del 
mercat del transport mitjançant la intervenció de les administracions competents als 
diferents territoris de la Unió. L’objectiu es fomentar polítiques d’optimització de 
recursos en què tinguin cabuda factors no només econòmics, sino també ambientals. 
 
La polarització territorial en termes econòmics i per tant socials és un fenomen que s’ha 
vist accentuat en els darrers anys com a conseqüència de la progressiva liberalització 
dels mercats i, en la nostra opinió, de la despreocupació i poca previsió per part de les 
administracions respecte les necessitats de les zones rurals davant la imminent 
terciarització de l’economia. Els problemes palesos al sistema de transport no són sino 
un reflex de la globalització descontrolada de mercats que ha determinat el govern 
estatal i que ha dut a una preocupació quasi exclusiva per les formes per tal d’oferir uns 
comptes acords amb les normatives europees, i no per una voluntat de repartiment 
econòmico-social equilibrat del territori amb polítiques reguladores del mercat per a la 
dotació d’una autosuficiència local dels territoris amb l’assoliment d’objectius a mig i 
llarg plaç. El resultat a l’àmbit dels transports és, com ja hem avançat, un greu 
desequilibri: la paralització de la major part del territori en relació a la congestió de les 
zones més actives en matèria comercial, i per tant econòmica. 
 
Segons el Llibre Blanc [1], l’augment de la demanda de transport degut a l’obertura del 
mercat del transport supera el creixement de l’economia. Tenint en compte totes les 
despeses, el transport representa més del 10% del PIB de la Unió Europea, donant 
feina a més de 10 millions de persones. La falta d’un desenvolupament de la política 
comú de transports (en 30 anys la Unió Europea no ha sabut o no ha volgut aplicar una 
política comú de transports prevista pel Tractat de Roma) explica que avui dia el 
sistema de transport europeu es trobi davant un conjunt d’importants dificultats. 
Bàsicament es simplifiquen en: 
 
- El desigual creixement dels diferents modes de transport (a la Unió Europea, el     

transport de passatgers per carretera suposa un 79% davant el 5% pel transport 
aeri i el 6% del transport ferroviari) 

 
- La congestió en alguns eixos viaris i ferroviaris importants, a ciutats i aeroports 
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- Els accidents i els danys al medi ambient  i la salut de la població 
 
El creixement de la demanda de transport s’explica per l’espectacular auge de la 
motorització i, en el cas del transport de mercaderies, per la transformació del sistema 
de producció, que ha passat d’una economia d’emmagatzematge a una altra de fluxos 
(producció ajustada), fenomen ampliat per la deslocalització de moltes indústries tot 
cercant costos de producció més baixos. És per això que agafa en els últims temps un 
gran protagonisme el concepte de la sostenibilitat, entès potser com a la cerca d’un 
sistema econòmic autorregulat i eficient que pugui extendre’s en el temps en un 
equilibri que permeti la seva existència. El Consell de Ministres del Transport de la Unió 
Europea va especificar la seva estratègia [1] a l’octubre de 1999, destacant cinc punts 
d’actuació per a arribar a la sostenibilitat:  
 
- El creixement d’emissions de CO2 
  
- Les emissions contaminants i els seus efectes per la salut 
 
- El creixement previst pels transports 
 
- La evolució del repartiment modal  
 
- El soroll 
 
S’ha d’aconseguir un reequilibri dels modes de transport que esdevingui nucli de 
l’estratègia del desenvolupament sostenible. L’aspecte que prendrà aquesta 
sostenibilitat es veurà en el futur, però en qualsevol cas, des de les administracions s’ha 
de vetllar per una lògica més social, per un repartiment de la riquesa i el seu potencial 
per tot el territori, mitjançant polítiques coercitives que vetllin pels interessos de les 
àrees més deprimides, i d’altra banda fomentant els interessos socials, que no només 
econòmics, per a prendre decissions. 
 
És en aquest punt on es contextualitza aquest treball: el paper de les administracions, 
que són les entitats que han de decidir la localització i magnitud de les inversions 
públiques, així com els mètodes de financiació. El transport ha d’esdevenir una eina per 
al creixement econòmic del territori, en la cerca de la desitjada cohesió. El principal 
problema a afrontar és el desigual repartiment econòmic de les diferents zones, fet 
evidenciat en matèria de transport, com s’ha comentat, per la congestió que pateix el 
sistema de transport en els principals focus econòmics, amb la contrapartida de la 
paràlisi de comunicacions que es pateix a les àrees més deprimides. Les administracions 
han de buscar l’equitat territorial en termes econòmics, socials i ambientals, i és per 
això que han d’intervenir els mercats amb polítiques de foment i restricció de de 
determinats comportaments espontanis de les xarxes de comunicacions, no només a 
nivell topològic amb la creació de noves infraestructures, sino també mitjançant la 
dotació a la xarxa de línies de transport públic eficients des del punt de vista econòmic i 
econòmico-social que aportin una uniforme connectivitat al territori, per una banda, i 
que esdevinguin una alternativa competitiva davant el vehicle privat, per l’altra. 
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Segons dades del Llibre Blanc [1], la xarxa transeuropea del transport pateix d’una 
congestió crònica: un 10% de la xarxa es veu diàriament afectada per aquest 
problema. Això tendeix espontàniament no només a persistir, sino a créixer. Cal una 
decidida vocació per a la implementació d’una xarxa de transport públic sòcio-
econòmicament eficient que faci front al desmesurat creixement orgànic de l’ús del 
vehicle privat i que, a l’hora, esdevingui eina de vertebració del territori. La 
implementació de noves línies de transport públic ha de cercar la minimització del cost 
social, i per tant s’han de buscar mètodes de quantificació dels costos totals que posin 
de manifest les condicions de mobilitat que fan un mode de transport més barat, en 
termes econòmico-socials. 
 
El present estudi intenta, així, desglossar els costos totals del transport de viatgers per 
carretera i ferrocarril per a arribar a conéixer els llindars de mobilitat que, en línies 
generals i particularitzant per l’àmbit de Catalunya, permetin la implantació de noves 
línies de transport públic competitives, tant a nivells econòmico-socials com de qualitat, 
que redueixin els costos totals preexistents. 
 
L’objectiu és per tant determinar en quines condicions de mobilitat és econòmicament i 
econòmico-socialment desitjable la implantació de serveis de transport públic de bus 
regular i ferrocarril per a passatgers. Per a això es consultaran diverses fonts de dades 
de costos interns i externalitats del transport refererides a l’àmbit català, així com de 
sobrecostos originats per la congestió de les xarxes, arribant a xifres que ens relacionin 
els costos totals amb el volum de mobilitat per a corredors genèrics per tal de poder 
expressar, en termes de mobilitat total, el número orientatiu d’usuaris que faran viable 
el funcionament de línies de nova implantació. 
 
L’establiment de noves línies de servei públic de transport, tant ferroviari com per 
carretera, precisa evidentment d’un estudi particularitzat a cada cas de forma que es 
posi de manifest la fesomia pròpia de cada context. Aquest treball s’emmarca en una 
fase prèvia o de pre-factibilitat en termes d’inversions, i tracta potser d’esdevenir un 
primer esglaó de decissió que marqui, a títol orientatiu, les exigències de mobilitat que 
les línies de transport públic de nova implantació necessitaran per a una rentabilitat 
autosuficient, per una banda, i el que és potser més important, a una reducció dels 
costos totals, incloent-hi les externalitats, respecte les condicions que ofereixen les 
opcions preexistents. 
 
És tasca de l’Administració el decidir els àmbits d’inversió pública en noves línies de 
transport. Hi ha, potser, dues filosofies diferents en la presa d’aquestes decisions. Es 
pot invertir en noves línies amb la finalitat que en un futur s’assoleixi la plena ocupació 
encara que les expectatives a curt termini no ho indiquin, o bé es pot invertir en línies 
que garanteixin una mínima mobilitat des del moment de la seva materialització. En 
qualsevol cas, el treball que a continuació s’exposa esdevé una eina com a indicador 
d’aquella mobilitat necessària al corredor per tal d’assolir una viabilitat en termes 
econòmics o econòmico-socials de la implantació del nou servei. 
 
Aquest estudi, doncs, es divideix en tres fases. En primer lloc cal una feina 
d’identificació i classificació  dels costos del transport de passatgers. D’aquesta manera 
podrem arribar a conéixer totes les partides de costos que suposa posar en marxa un 
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corredor mitjançant un servei regular d’autobusos o un ferrocarril, en relació als costos 
generats per l’ús dels serveis preexistents. Un cop desglossats tots els costos podrem 
passar a analitzar per a quines mobilitats resulten efectius aquests serveis de transport 
públic, segons els paràmetres de què depenen aquests costos. Finalment caldrà decidir 
quins valors són representatius del cas més generalista pel context català i, a partir dels 
percentatges habituals de repartiment modal dels diferents medis de transport, exposar 
la informació recopilada en forma de gràfiques que ens relacionin la mobilitat desitjada 
amb la distància coberta per un corredor genèric per tal que sigui econòmicament o 
econòmico-socialment viable la implantació d’un nou servei de transport públic de 
passatgers. 
 
Cal recordar, però, que l’estalvi de costos és només un dels diversos criteris a tenir en 
compte a l’hora de decidir on i com establir noves línies de transport públic de 
passatgers. Altres aspectes prendran més o menys importància en relació als objectius 
de vertebració del territori en cada context. La finalitat última és garantir, en el sentit 
més ampli possible, l’accés a una xarxa de transport de passatgers pública i de qualitat 
per a tothom. 
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2. ELS COSTOS DEL TRANSPORT DE PASSATGERS A 
CATALUNYA 
 
2.1. CLASSIFICACIÓ DELS COSTOS DEL TRANSPORT 
 
Per a poder determinar les condicions en que és econòmico-socialment viable la 
implantació de noves línies de transport públic per viatgers s’ha de fer un exercici previ   
d’identificació i localització dels costos derivats del transport de passatgers, tot cercant 
les fonts de dades més actualitzades i aproximades al context del territori on volem 
implantar els nous serveis. En aquest capítol, doncs, descriurem i quantificarem els 
costos que genera el transport de passatgers per carretera i ferrocarril a Catalunya.  
 
Determinem, en primer lloc, l’estructura de tots aquests costos. Bàsicament els podem 
classificar en tres grups: costos interns, costos externs i sobrecostos originats per la 
congestió. Veiem en què consisteix cada un d’ells. 
 

           •  Costos interns: 
 

Representen aquells costos suportats finalment pels usuaris, mitjançant les empreses 
operadores i concessionàries. Les administracions, que en definitiva representen un ens 
financiat pel conjunt de la societat, també poden suportar part d’aquests costos 
mitjançant les subvencions pertinents. 

 
Bàsicament hi ha tres grans grups: costos d’operació per l’ús, costos del temps i costos 
fixes. Els costos d’operació per l’ús i els costos del temps tenen a veure amb l’operativa 
del sistema, és a dir els vehicles emprats i els kilòmetres recorreguts, mentre que els 
costos fixes són funció de les dimensions de l’empresa, és a dir els vehicles i 
l’estructura. Per norma general, els costos fixes són el reflex del cost necessari per a 
poder posar en marxa el sistema, i els costos d’operació (també anomenats 
d’explotació) i de temps són creixents en funció del volum de mercat a què dóna servei 
el sistema de transport. 
 
•  Costos externs (socials): 
 
Representen aquells costos suportats per la societat en general. És possible realitzar 
una gran divisió en dos grups: despesa pública i externalitats. 
 
La despesa pública està constituïda per aquells costos suportats per tota la societat 
amb independència de l’ús o no del sistema de transport i que tenen un reflex en els 
comptes de l’Administració Pública. L’exemple més clar és el conjunt d’inversions 
realitzades en infraestructures i serveis per l’Administració Pública. 
 
Les externalitats són aquells costos suportats per terceres persones amb independència 
de l’ús del sistema de transport i que no tenen un reflex en els comptes de 
l’Administració Pública ni d’empreses privades. Quan una part del cost té el seu reflex 
en els comptes, aquesta part pot considerar-se com un cost internalitzable, és a dir 
comptabilitzable mitjançant partides de costos a considerar com a interns, i per tant no 
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s’ha de tenir en consideració com a externalitat. Un exemple molt clar poden ser els 
costos dels accidents, on la part suportada per les companyies d’assegurances seria la 
part internalitzable, mentre que la pèrdua de productivitat dels afectats seria el cost de 
l’externalitat. 
 
•  Sobrecostos originats per la congestió: 
 
Un tercer grup de costos a considerar és el conjunt de costos de la congestió. Aquesta 
partida la composen aquells extracostos a aplicar sobre els costos anteriors degut a la 
congestió del sistema, que repercuteix principalment sobre els costos del temps, els 
costos d’operació i les externalitats. Suposen, per tant, la internalització del 
funcionament ineficaç del sistema de transports degut a la saturació de la seva 
capacitat. 
 
L’objectiu d’aquest capítol és, tal i com hem dit abans, oferir una relació dels costos 
anteriors en el cas del transport a Catalunya per a arribar a tenir una base de dades 
sobre la qual basar-nos per a l’elaboració d’aquest estudi. Tots els costos aquí 
relacionats estan expressats en euros d’abril de 2004. Quan les dades utilitzades 
corresponen a períodes anteriors, s’ha efectuat una actualització de preus tot aplicant la 
pertinent taxa d’inflació a Catalunya entre els períodes corresponents fent servir les 
dades de l’Institut Nacional d’Estadística [2]. D’altra banda, els costos s’expressen sense 
IVA, considerat com a transferència interna en el conjunt de la societat, donat que el 
present estudi d’avaluació de costos es situa des del punt de vista de les 
administracions. 
 
A continuació desglossarem els costos agrupats per partides i per als modes de 
transport considerats, és a dir el vehicle privat, l’autobús i el transport ferroviari. Més 
endavant justificarem l’elecció dels costos que ara exposem. 
 
Prèviament, però, s’ha de fer un exercici d’identificació d’aquestes partides mitjançant 
una cerca de fonts de dades pel context de Catalunya. A continuació es farà la revisió 
sobre la bibliografia emprada. 
 
 
2.2. IDENTIFICACIÓ DELS COSTOS DEL TRANSPORT. FONTS 
 
Les prioritats en l’exercici de documentació per a la valoració de costos han estat la 
vigència de les dades i partides considerades i l’aproximació a l’escenari català. Les 
principals fonts de dades del present estudi han estat: 
 
• “Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de 
estudios y proyectos de carreteras”  [3].  
 
Aquesta publicació tracta d’establir una formulació vàlida pel disseny de carreteres a 
l’estat espanyol, tant des del punt de vista tècnic com de l’econòmic. En ella s’ofereix 
una relació dels costos associats al trànsit de vehicles privats i vehicles pesants. Malgrat 
l’antiguitat del document, en molts casos els procediments són encara vigents per bé 
que precissen d’una actualització de preus. Bàsicament, aquesta font ens serveix per a 
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poder expressar costos interns associats al vehicle privat (amortització, conservació, 
pneumàtics i consums de combustible i lubricants) en funció de variables pròpies del 
trànsit com són la velocitat comercial i els kilòmetres recorreguts, a falta de valors 
mitjans actuals que sí s’han obtingut d’altres fonts més recents per a la resta de 
partides de costos associades al vehicle privat. 
 
• “Observatori de Costos del Transport Discrecional de Viatgers”  [4]. 
 
Aquest butlletí es publica periòdicament per la Direcció General de Ports i Transports de 
la Generalitat de Catalunya (en endavant, DGPT), basant-se, entre d’altres, en dades 
oferides per les companyies privades de transport discrecional de passatgers a 
Catalunya. S’ofereixen dades actualitzades dels costos interns associats, en valors 
mitjos. Tal i com s’afirma a una recent tesina d’especialitat de l’Escola de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona [5] on es proposen diverses metodologies d’anàlisi 
d’inversions en matèria de transports, és preferible emprar aquest butlletí i no el 
referent a dades del transport regular de viatgers [6], basat en dades de les 
companyies privades de transport regular, per temor a la sobrevaloració de dades de 
costos exposats en aquest últim document i oferides per les pròpies companyies, en 
cerca de més subvencions per part de l’Administració. 
 
• “Observatori de costos del transport ferroviari a Catalunya”  [7]. 
 
És un recent estudi elaborat per la DGPT en col·laboració amb la consultoria de 
transport CINESI que estableix un esquema i valoració dels costos interns associats al 
transport de viatgers per ferrocarril. Suposa un extens document restringit a l’àmbit 
català que ens proporciona valors de costos en el context català, tot diferenciant entre 
operadors (FGC i RENFE) i tipus de serveis (metro, tramvia, rodalies, regionals i llargs 
recorreguts). 
 
• “Estudi dels costos socials i ambientals del transport a Catalunya”  [8].  
 
Aquest recent treball, elaborat per la DGPT en col·laboració amb la consultoria ALG, 
suposa l’únic document d’investigació sobre metodologia i quantificació d’externalitats i 
sobrecostos ocasionats per la congestió del transport de viatgers a Catalunya. D’altra 
banda ofereix dades mitjanes d’alguns costos interns que també farem servir al present 
estudi. 
 
 • “Els Comptes del Transport de Viatgers a la Regió Metropolitana de 
Barcelona l’any 1998”  [9]. 
 
En aquesta periòdica publicació es defineixen els comptes del transport de viatgers a la 
Regió Metropolitana de Barcelona (en endavant, RMB) al mateix temps que s’expliciten 
els procediments d’obtenció de la informació i els efectes a considerar. S’ofereix una 
metodologia de valoració del temps que apliquem en el present estudi. 
 
 
Aquestes són les fonts principals de dades que han estat consultades per al 
desenvolupament d’aquest estudi. Mitjançant totes aquestes fonts i d’altres que anirem 
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citant convenientment arribem al conjunt de costos del transport de passatgers 
considerats que a continuació exposem. 
 
 
2.3. ELS COSTOS INTERNS. 
 
2.3.1. COSTOS FIXES I D’OPERACIÓ. EL VEHICLE PRIVAT. 
 
2.3.1.1. AMORTITZACIÓ. 
 
El primer cost fix a considerar en el cas del vehicle privat és el preu del vehicle. No és 
lògic en anàlisi d’inversions computar tot el cost del material mòbil l’any d’adquisició del 
vehicle. És per això que es comptabilitza el cost total del vehicle privat repartit en el 
període de vida útil, al final del qual resta un valor residual a deduïr equitativament a 
cada any de vida útil del cotxe, de forma similar a com s’operarà amb totes les 
amortitzacions que considerarem al llarg d’aquest exercici de recopilació de costos. 
 
Segons la metodologia proposada a diversos estudis relacionats [3] [5], el vehicle tipus 
representatiu l’any 1988 té un preu de 1.036.500 pts de llavors, sense IVA. Encara que 
la referència és antiga, la formulació emprada es considera adequada, tot actualitzant 
convenientment els costos. Considera que la depreciació del vehicle ve produïda, entre 
d’altres, pel temps de possessió, la longitud recorreguda, les característiques dels 
recorreguts (geometria i ferm, urbà o interurbà, tipus de trànsit) i la conservació i 
manteniment. Aquest últim motiu ja és reflectit a la partida de costos pròpia de 
conservació i manteniment, i per tant queda la part deguda a la longitud i la 
corresponent a la conservació global del vehicle, però donada la inexistència d’estudis 
en detall només es pot introduir en l’avaluació amb valors mitjans, sense major 
precissió. 
 
Per tant, agafant dades de l’esmentat treball convenientment actualitzades, el cost 
d’amortització del vehicle privat sense impostos es pot expressar com  
 
Cost d’amortització anual del vehicle privat = 0,0328  €/(vehicle · km recorregut) (2.1) 

 
sota les hipòtesis de  
 
- Recorregut mitjà anual 15.000 kms 
 
- Vida útil 10 anys 
 
- Preu inicial 12.590,03 € 
 
- Preu al final de la vida útil 2.890,86 € (resultat de treure un 15% al preu de vehicles 
usats en concepte de reparació i benefici industrial) 
 
 
2.3.1.2. CONSERVACIÓ 
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De nou, segons la metodologia proposada a estudis relacionats [3] [5], el vehicle tipus 
representatiu suposa un cost anual de manteniment i petites reparacions, actualitzat, 
com segueix: 
 
Cost de conservació anual del vehicle privat = 0,2092 · v - 0,44 €/(vehicle·km recorregut) 

(2.2) 
 

on v és la velocitat comercial del recorregut en kms/hora. A aquesta formulació 
empírica s’arriba considerant que la depreciació del vehicle es deu al temps de 
possessió, la longitud recorreguda i les seves característiques. 
 
 
2.3.1.3. COMBUSTIBLE 
 
El cost del combustible és, junt amb l’anterior, la partida que més variacions presenta 
en funció de la geometria. Seguint amb la metodologia proposada a les anteriors 
referències [3] [5] considerarem uns valors mitjans d’inclinació de la carretera del 
2,5%. Amb això, el cost anual per vehicle associat al combustible és de  
 

Cost de combustible = Consum combustible · Preu combustible, en  €/(vehicle·km 
recorregut) (2.3) 

 
on el consum de combustible, en cc/km·vehicle ve donat per l’expressió empírica 
següent: 
 

Consum combustible = Abs [-2,87 – (4,1 · v) + (0,0358 · v 2)] (2.4) 
 
on v és, com abans, la velocitat comercial del recorregut en kms/hora. El preu del 
combustible sense impostos, segons dades de la Comissió Europea mitjançant l’Oil 
Bulletin d’abril de 2004 [10], és de 0,33113 €/litre. 
 
 
2.3.1.4. LUBRICANTS 
 
El consum de lubricants està relacionat directament amb el consum de combustible [3] 
[5] i empíricament respon a la següent expressió, per a turismes:  
 

Cost lubricants = 0,012 · Consum combustible · Preu lubricants, en € / (vehicle · km 
recorregut) (2.5) 

 
El consum de combustible ve donat per la fórmula (2.4) i el preu del lubricant, segons 
l’Oil Bulletin d’abril de 2004 [10],  és de 2,45 €/litre. 
 
 
2.3.1.5. PNEUMÀTICS 
 
Segons l’estudi [3], el cost dels pneumàtics respon a la formulació: 
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Cost de pneumàtics = (Preu pneumàtics / Recorregut entre canvi de pneumàtics),  
en € / (vehicle · km recorregut) (2.6) 

 
on el preu de quatre pneumàtics, segons [3], és de 304,5 € i el recorregut entre canvis 
de pneumàtics per terreny pla o ondulat i nivell de servei B-C és, per a velocitats 
menors a 70 kms/hora, de aproximadament 55.600 kms, i per a velocitats majors, de 
aproximadament 43.500 kms. 
 
 
2.3.1.6. APARCAMENT EN DESTINACIÓ, PEATGES, MULTES, ASSEGURANCES I TAXES 
FIXES 
 
Segons dades de costos interns oferides per l’estudi de costos del transport [8], 
l’aparcament en destinació dels vehicles privats a Catalunya suposa un cost mitjà de 
65,58 €/vehicle·any, els peatges suposen pel vehicle privat un cost mitjà de 0,009837 
€/vehicle·km·any, les multes suposen pel vehicle privat un cost mitjà de 0,004 
€/vehicle·km·any, les assegurances obligatòries suposen pel vehicle privat un cost mitjà 
de 490,76 €/vehicle·any i les taxes fixes (ITV, impost de circulació, etc.) a Catalunya 
suposen pel vehicle privat un cost mitjà de 57,055 €/vehicle·any. Aquestes dades 
unitàries s’obtenen com a mitjana dels valors totals corresponents a l’exercici de l’any 
2002 a Catalunya, convenientment actualitzades. 
 
 
2.3.2. COSTOS FIXES I D’OPERACIÓ. L’AUTOBÚS. 
 
La diversitat de vehicles i actuacions pròpies del transport discrecional de viatgers per 
carretera en fa difícil l’agregació en un conjunt uniforme de despeses vàlid per 
qualsevol tipus de vehicle. Així doncs, atès que diferents tipus de vehicles originen 
diferents costos d’explotació, es decideix exposar les dades de costos referents a  
quatre tipus de vehicles – en funció de la seva capacitat o nombre de places – amb la 
intenció d’abraçar el màxim nombre possible de les operacions que es realitzen en el 
sector i de facilitar informació detallada de l’evolució dels components en l’estructura de 
costos, per bé que , com veurem, aquest estudi es centrarà en el més efectiu de tots 
ells, és a dir el de major capacitat.  
 
Aquests components es divideixen en onze partides de costos que s’agrupen en dos 
grans apartats: costos fixes, que es produeixen tant si es realitza un servei com si no, i 
costos variables lligats al quilometratge recorregut. Dels resultats oferits a la font [4] 
s’obtindran els costos unitaris, o ràtios sintètiques que permeten extrapolar i definir el 
cost de nova implantacio d’un servei de transport previsible. Tret de les dues darreres 
partides (peatges i beneficis de l’operador), les dades, convenientment actualitzades, 
s’extreuen, insistim, del butlletí [4], i no del butlletí [6]; tornem a apuntar que, malgrat 
que evidentment el tipus de servei que a aquest estudi interessa és el regular, segons 
el responsable d’aquestes publicacions les xifres de costos en el cas del transport 
regular estan fortament inflades per les empreses del sector, que intenten així 
convèncer a l’administració de la necessitat de majors subvencions [5]. 
 
Veiem, doncs, les partides de costos considerats i les seves magnituds. 
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2.3.2.1. PERSONAL DE CONDUCCIÓ 
 
Els costos del personal de conducció queden reflectits a a la taula 2.1. Aquests costos 
es calculen segons les quanties observades en els convenis col·lectius de cada 
demarcació provincial de Catalunya. Les dietes s’han estimat considerant únicament 
l’àmbit nacional. Els valors estan expressats en €/any·vehicle. 
 
 

COSTOS PERSONAL BARCELONA TARRAGONA LLEIDA GIRONA 

Salari i plus 16.401,08 14.539,92 11.336,44 16.630,13 

Antiguitat (10 anys) 1.656,64 834,88 1.801,88 834,88 

Borsa de vacances 218,03 89,30 126,06 - 

SS a càrrec empresa 7.127,54 5.662,90 5.072,60 6.811,35 

Dietes 8.757,70 8.572,97 10.311,07 8.595,36 

Absentisme i baixes 2.391,27 2.079,00 2.005,37 2.301,02 

TOTAL 36.552,26 31.778,97 30.653,43 35.172,74 

 
Taula 2.1. Costos totals anuals mitjans (€/any·vehicle) del personal de conducció d’autobusos de transport  

discrecional de passatgers a Catalunya l’any 2004. Font: Observatori de Costos  
del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya [4]. 

 
 

2.3.2.2. AMORTITZACIÓ 
 
Els costos d’amortització anuals dels vehicles s’expresen a la taula 2.2. Aquests costos 
suposen l’amortització comptable del vehicle i dels seus equipaments. S’ha considerat 
una vida útil del vehicle de 10 anys, amb un valor residual del 30%. Els valors es 
corresponen amb l’amortització anual, en €/vehicle, segons la seva capacitat. 
 
 

TIPUS VEHICLE PREU AMORTITZACIÓ 

Fins a 22 places  81.844,60 5.728,90 

Fins a 35 places 138.506,49 9.695,87 

Fins a 55 places  169.984,63 11.898,80 

Més de 55 places 226.646,51 15.864,72 

 
Taula 2.2. Costos totals anuals mitjans (€/any·vehicle)  de l’amortització d’autobusos de transport  

discrecional de passatgers a Catalunya l’any 2004. Font: Observatori de Costos  
del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya [4]. 

 
 
2.3.2.3. DESPESES FINANCERES. 
 
Les despeses financeres són la partida de costos destinada a despeses en concepte de 
finançament del vehicle i dels equipaments. S’acorda calcular aquestes despeses  
prenent el tipus preferencial mig més un punt amb un període de 5 anys [4]. Es 
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reparteixen els costos entre els deu anys de vida del vehicle. A la taula 2.3 s’ofereixen 
els valors corresponents, expressats com a €/any·vehicle. 
 
 

TIPUS VEHICLE DESPESES 
FINANCERES 

Fins a 22 places  2.861,08 

Fins a 35 places 4.841,83 

Fins a 55 places  5.942,25 

Més de 55 places 7.922,99 

 
Taula 2.3. Costos totals anuals mitjans (€/any·vehicle) de les despeses financeres per unitat d’autobús de transport 

discrecional de passatgers a Catalunya l’any 2004. Font: Observatori de Costos  
del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya [4]. 

 
 
2.3.2.4. ASSEGURANCES 
 
L’estimació del cost d’aquesta partida inclou l’assegurança obligatòria del vehicle, la 
responsabilitat civil il·limitada, l’assegurança obligatòria dels viatgers, la defensa i 
reclamació de danys, la defensa administrativa de les multes, l’assegurança d’accidents 
del conductor (obligada pels convenis) i l’assegurança contra incendis (IVA exclòs, com 
sempre). Les dades s’exposen a la taula 2.4, expressades com a €/any·vehicle 
 
 

TIPUS VEHICLE ASSEGURANCES 

Fins a 22 places  2.710,45 

Fins a 35 places 3.074,74 

Fins a 55 places  4.015,38 

Més de 55 places 4.109,97 

 
Taula 2.4. Costos totals anuals mitjans (€/any·vehicle) de les assegurances d’autobusos de transport discrecional de 

passatgers a Catalunya l’any 2004. Font: Observatori de Costos del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya 
[4]. 
 
 

2.3.2.5. FISCALITAT 
 
L’estimació del cost d’aquesta partida inclou l’IAE, l’impost de circulació, la ITV i el visat 
targeta del vehicle. Els valors corresponents s’exposen a la taula 2.5, expressats com a 
€/any·vehicle. 
 
 

TIPUS VEHICLE ITV IAE Impost circulació Visat / autorització TOTAL 

Fins a 22 places  87,42 243,87 202,65 10,08 544,03 

Fins a 35 places 87,42 243,87 202,65 10,08 544,03 

Fins a 55 places  87,42 243,87 253,32 10,08 594,70 
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Més de 55 places 87,42 243,87 253,32 10,08 594,70 

 
Taula 2.5. Costos totals anuals (€/any·vehicle) per la fiscalitat associada a un servei d’autobusos de transport 

discrecional de passatgers a Catalunya l’any 2004. Font: Observatori de Costos 
 del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya [4]. 

 
 
2.3.2.6. ESTRUCTURA I DIVERSOS 
 
S’inclou a aquesta partida aquell conjunt de despeses fixes necessàries per a 
desenvolupar les tasques de coordinació i suport a l’activitat empresarial associada al 
transport de passatgers en línia regular. Això representa el cost associat al personal no 
conductor, costos de les cotxeres, despeses generals fixes (material i neteja d’oficina, 
despesses de gestoria i assessoria econòmica i comptable, uniformes, subministraments 
d’aigua, gas i electricitat, assegurances d’edificis, cotxeres i locals, etc.). S’acorda 
considerar el cost d’aquesta partida com a un 12,5% dels costos interns totals [4], 
descrits al llarg del present apartat 2.3.2. 
 
2.3.2.7. COMBUSTIBLE 
 
Les dades oferides al butlletí [4] prenen un valor de consum mitjà, en litres de 
combustible per kilòmetre, dels diferents tipus de vehicles. Per a obtenir, doncs, el cost 
que representa, multipliquem aquest consum unitari pel preu del combustible sense 
impostos. Com en el cas del vehicle privat, aquest valor es pren de l’Oil Bulletin de la 
Unió Europea [10], resultant 0,33113 €/litre. Els costos es mostren a la taula 2.6, en 
€/km·vehicle. 
 

TIPUS VEHICLE Consum l/km Cost €/km 

Fins a 22 places  0.18 0,0596 

Fins a 35 places 0.23 0,0762 

Fins a 55 places  0,30 0,0993 

Més de 55 places 0,38 0,1258 

 
Taula 2.6. Costos totals anuals associats al consum de combustible, en mitjana, dels autobusos de transport 

discrecional de passatgers a Catalunya l’any 2004. Font: Observatori de Costos  
del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya [4]. 

 
 
2.3.2.8. PNEUMÀTICS 
 
S’acorden els següents preus per kilòmetre pels pneumàtics dels vehicles estimant una 
vida útil de prop de 100.000 kms. S’ofereixen les dades a la taula 2.7, espressats com a 
€/veh·km. 
 
 

TIPUS VEHICLE Nombre de 
pneumàtics Cost €/km 

Fins a 22 places  6 0,0115 
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Fins a 35 places 6 0,0173 

Fins a 55 places  6 0,0229 

Més de 55 places 6 0,0287 

 
Taula 2.7.  Costos totals anuals mitjans associats a la reposició de pneumàtics dels autobusos de transport 

discrecional de passatgers a Catalunya l’any 2004. Font: Observatori de Costos del Transport  
Discrecional de Viatgers a Catalunya [4]. 

 
 

 
2.3.2.9. MANTENIMENT I REPARACIONS 
 
En aquesta partida s’inclouen despeses de neteja dels vehicles, lubricants, recanvis de 
peces i tot tipus de despesa en concepte de manteniment i reparacions incloent-hi la 
ma d’obra del personal de tallers, ja sigui de la mateixa empresa o de personal exterior. 
S’acorden els següents preus, expressats a la taula 2.8 com a  €/km·vehicle. 
 
 

TIPUS VEHICLE Cost €/km · veh 

Fins a 22 places  0,1048 

Fins a 35 places 0,1152 

Fins a 55 places  0,1233 

Més de 55 places 0,1881 

 
Taula 2.8.  Costos totals anuals mitjans associats al manteniment i les petites reparacions dels autobusos de 

transport discrecional de passatgers a Catalunya l’any 2004. Font: Observatori de Costos 
del Transport Discrecional de Viatgers a Catalunya [4]. 

 
 
2.3.2.10. PEATGES 
 
La partida de costos corresponent als peatges s’ha extret, com en el cas del vehicle 
privat, de l’estudi [5]. La quantitat mitjana considerada és de 0,0148 €/veh·km·any. 
 
 
2.3.2.11. BENEFICIS DE L’OPERADOR 
 
Els previsibles beneficis de les empreses operadores s’han de reflectir com un cost més 
a considerar, segons el criteri de comparació de costos que s’explicarà al següent 
capítol. Es comptabilitzen aquests beneficis com a un percentatge de la resta de costos 
interns exposats al present apartat 2.3.2, de forma similar al que es fa amb la partida 
de costos associats a les despeses d’estructura. Segons criteri de la DGPT, s’acorda 
estimar aquest benefici mig en el 6%. 
  
 
2.3.3. COSTOS FIXES I D’OPERACIÓ. EL FERROCARRIL. 
 
Pel cas del ferrocarril ens basem totalment en les dades oferides per l’estudi [7]. Com 
veurem, les partides a considerar representen els diferents aspectes que generen 
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costos d’explotació en cada servei, segons la tipologia de via i operador. Al mateix 
temps, es prenen en consideració orientativament els imports de les inversions de 
primera implantació dels diferents equipaments, costos que, com explicarem, afegirem 
a la resta de forma segregada. Això té per objecte oferir una valoració aproximada de 
les respectives partides d’amortització que necessàriament han d’acabar completant els 
costos estrictes d’explotació, de manera que sigui possible finalment disposar d’una 
xifra global del volum de recursos econòmics a destinar anyalment a la prestació d’un 
determinat servei ferroviari. 
 
Cal tenir present, com sempre, que les xifres que exposem tenen el caràcter de 
mitjanes. Efectivament, en molts casos (com, per exemple, a l’apartat dedicat a la 
infraestructura) els costos poden variar molt en funció de la tipologia del terreny que 
travessa el ferrocarril. En l’aplicació d’aquests costos segons la metodologia d’anàlisi 
econòmica que adoptarem s’ha intentat trobar un compromís entre el detall i la 
necessària simplificació que ha de permetre una obtenció dels resultats generals per a 
una línia de ferrocarril patró representativa del conjunt.  
 
En el citat document de referència [7] les dades s’han extret, entre d’altres, de FGC, 
RENFE i GISA. Veiem a continuació l’estructuració i fesomia dels costos interns associats 
al transport de passatgers per ferrocarril a Catalunya. 
 
 
2.3.3.1. INFRAESTRUCTURA I VIA. 
 
En termes generals, s’entén per infraestructura el conjunt d’obres de fàbrica i 
explanacions destinades a rebre, damunt d’elles, la via i les instal·lacions 
complementàries que constitueixen la superestructura. El manteniment de la 
infraestructura es concreta, per tant, en la conservació i arranjament de les obres de 
fàbrica (túnels, ponts, viaductes, etc.) i dels elements constructius que envolten el 
traçat de la via (cunetes, talussos, trinxeres, etc). El manteniment de la via s’identifica 
per la conservació del balast, els carrils, els aparells de via, les travesses i les 
subjeccions. Es prenen en consideració dues tipologies: via a cel obert amb travessa de 
formigó i via en túnel sobre placa de formigó. 
 
Manteniment 
 
Es pot considerar que el cost de manteniment de la infraestructura ferroviària té un 
caràcter marcadament independent de la producció de serveis, és a dir de la circulació 
de trens per la via. En canvi, es pot assumir que el manteniment de la via genera uns 
costos variables en funció de la circulació de trens existent. 
 
Pel que fa als costos fixos de manteniment de la infraestructura en intempèrie, s’adopta 
el valor mig de 11.730,6 €/km·any·via, i per tant en via doble s’ha de multiplicar aquest 
valor per dos. Aquest valor es pot considerar representatiu per a una infraestructura 
amb obres de fàbrica de formigó (per tant, amb un manteniment escàs) i amb un 
entorn sanejat que que no presenti especials problemes d’inundacions o de caigudes 
d’elements estranys sobre la via (arbres, rocs, etc.) [7] 
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En el cas d’infraestructura en túnel, el cost fix mig adoptat és de 720,3 €/km·any·via, i 
novament s’ha de multiplicar per dos en el cas de via doble. 
 
Pel que fa als costos de manteniment variables, els valors corresponents són, per a 
cada via, 0,00079 €/TKBC pel cas d’infraestructura en intempèrie, i 0,00015 €/TKBC pel 
cas d’infraestructura en túnel (TKBC = tones brutes en circulació · km) 
 
Per a conéixer els pesos equivalents per a obtenir els costos unitaris, considerarem la 
tara del material mòbil i la ocupació mitjana considerada, prenent el valor de 70 kg per 
viatger. Així, el pes total del tren es considerarà com a la seva tara més el pes dels 
viatgers, segons la ocupació mitjana existent. La ocupació es defineix al Capítol 3 del 
present treball. La tara del material mòbil per a cada tipus de tren considerat, que 
descriurem posteriorment, es pot apreciar a la taula 2.9. 
 
 

TIPUS DE TREN TARA (tones) 

FGC 213 96 

FGC 112 165 

RENFE 447 157 

RENFE 451 177 

RENFE 450 350 

 
Taula 2.9.  Tara corresponent a les diferents tipologies considerades de trens de la xarxa del ferrocarril a Catalunya. 

Font: Observatori de costos del transport ferroviari a Catalunya [7]. 
 
Amortitzacions 
 
Es consideren uns períodes d’amortització de 15 anys per a la via i 50 anys per a la 
infraestructura. Els costos d’inversió unitaris en infraestructura són  
 
• Línia en túnel amb via doble en zona urbana: 18,520 M€/km 
• Línia en túnel amb via única en zona urbana: 12,348 M€/km 
• Línia en túnel amb via doble en zona no urbana: 15,435 M€/km 
• Línia en túnel amb via única en zona no urbana: 10,290 M€/km 
• Línia amb via doble a cel obert i en terreny de dificultat mitja: 3,396 M€/km 
• Línia amb via única a cel obert i en terreny de dificultat mitja: 2,264 M€/km 
 
A aquestes xifres cal afegir els costos mitjans de primera implantació de les diverses 
tipologies de via: 
 
• Via doble a cel obert, travessa de formigó: 1,029 M€/km 
• Via única a cel obert, travessa de formigó: 0,514 M€/km 
• Via doble en túnel sobre placa de formigó: 4,322 M€/km 
• Via única en túnel sobre placa de formigó: 2,161 M€/km 
 
Per tant, tenint en compte els períodes totals d’amortització, resulten els valors unitaris 
anuals següents: 
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• Línia en túnel amb via doble en zona urbana: 658.560 €/km 
• Línia en túnel amb via única en zona urbana: 391.020 €/km 
• Línia en túnel amb via doble en zona no urbana: 596.820 €/km 
• Línia en túnel amb via única en zona no urbana: 349.860 €/km 
• Línia amb via doble a cel obert i en terreny de dificultat mitja: 136.514 €/km 
• Línia amb via única a cel obert i en terreny de dificultat mitja: 79.576 €/km 
 
 
2.3.3.2. DESVIAMENTS 
 
Manteniment  
 
Pels desviaments associats a la via es pren un cost unitari de manteniment fix de 
2.109,45 €/km·any i variable de 0,00012 €/TKBC pel cas de via doble. Es consideren els 
valors mitjos de 1,8 desviaments per cada kilòmetre de línia amb via doble, xifra al 
voltant de la qual es situen les linies de rodalia. Pel cas de via única, s’adopten els 
valors respectius de 1.409,73 €/km·any i 0,00008 €/TKBC, tot considerant una mitja de 
1,2 desviaments per kilòmetre de via. 
 
Per a comptabilitzar els pesos dels vehicles i viatgers s’opera de la mateixa forma que 
en el cas anterior. 
 
Amortitzacions 
 
Els desviaments tenen una vida útil igual a la de la via, és a dir 15 anys. El seu preu 
total és de 123.480 €/unitat, independentment de la substentació de la via. Considerant 
el número de desviaments per kilòmetre considerats, l’amortització resulta ser de 
 
• Línia amb via doble: 14.817,6 €/ km·any 
• Línia amb via única: 9.878,4 €/km·any 
 
 
2.3.3.3. CATENÀRIA 
 
La catenària és un dels dos equipaments principals que composen les instal·lacions 
fixes d’electrificació. Està constituïda per elements de tres tipus: els de substentació 
(pals, pòrtics, mènsules, tirants, etc.), la catenària pròpiament dita (formada pel fil 
substentador, el fil de contacte i les pèndoles) i els elements auxiliars (feeder, 
parallamps, etc.). El manteniment del conjunt de la catenària es concreta en la 
conservació i arranjament de tots aquests elements, això sense oblidar certs 
components afegits, com són els seccionadors i els elements del sistema de 
compensació mecànica.  
 
Les diferents tipologies de catenària existents generen costos de manteniment també 
diferents, degut a la seva particular configuració. Així, una catenària muntada en túnel 
no necessita pals de substentació, atès que el conjunt penja directament de la volta. Es 
considera, igualment, que el manteniment de determinats elements de la catenària 
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(elements substentadors, elements auxiliars, sistema de compensació mecànica, etc.) 
és independent de la circulació de trens per la línia. En canvi, el manteniment d’altres 
elements, especialment el fil de contacte, genera uns costos variables en funció de la 
circulació de trens amb tracció elèctrica existent i, en conseqüència, de l’agressió 
mecànica que es genera pel fregament dels pantògrafs al seu pas. 
 
Manteniment  
 
Es consideren tres tipologies de catenària: 
 
• Catenària funicular compensada a cel obert. 
• Catenària funicular en túnel. 
• Catenària rígida en túnel. 
 
En un tram de via doble s’estipula un cost fix de 679,14 €/km·any, i en via única un 
cost fix de 339,57 €/km·any. Aquests valors suposen pals de catenària metàl·lics i 
sistema de compensació en els trajectes a la intempèrie. Pel que fa als costos variables, 
s’estableixen els valors de 0,0235 €/pantògraf·km per a catenària funicular compensada 
a cel obert, 0,0156 €/pantògraf·km per a catenària funicular en túnel i 0,0052 
€/pantògraf·km per a catenària rígida en túnel. 
 
Com es pot apreciar, els costos variables de manteniment de la catenària tenen com a 
unitat inductora el pantògraf·km. El pantògraf és l’element de connexió del tren a la 
catenària per tal de proporcionar l’energia necessària per al moviment. Totes les 
tipologies de tren considerades tenen cadascuna un únic pantògraf actiu, i per tant es 
pot dir que la unitat inductora és el nombre de circulacions per kilòmetre, és a dir el 
número de trens per kilòmetre. 
 
Amortització 
 
Es considera un període d’amortització de 20 anys pel conjunt de la catenària. Els 
costos totals d’inversió representen: 
 
• Catenària funicular compensada a cel obert, via doble: 411.600 €/km 
• Catenària funicular compensada a cel obert, via única: 205.800 €/km 
• Catenària funicular en túnel, via doble: 391.020 €/km 
• Catenària funicular en túnel, via única: 195.510 €/km 
• Catenària rígida en túnel, via doble: 668.850 €/km 
• Catenària rígida en túnel, via única: 334.425 €/km 
 
Per tant, els costos d’amortització anuals són el resultat de repartir aquestes quantitats 
entre el número d’anys de vida útil, és a dir: 
 
• Catenària funicular compensada a cel obert, via doble: 20.580 €/km·any 
• Catenària funicular compensada a cel obert, via única: 10.290 €/km·any 
• Catenària funicular en túnel, via doble: 19.551 €/km·any 
• Catenària funicular en túnel, via única: 9.775,5 €/km·any 
• Catenària rígida en túnel, via doble: 33.442,5 €/km·any 
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• Catenària rígida en túnel, via única: 16.721,25 €/km·any 
 
 
2.3.3.4. SENYALITZACIÓ 
 
S’estableixen dues tipologies bàsiques d’enclavaments, conceptuats com a “petit” i 
“mitjà”. El primer tipus té de l’ordre de 6 agulles i 6 desviaments com a màxim, mentre 
que l’altre tipus té de l’ordre del doble que l’anterior. Aquestes consideracions són 
vàlides tant per via única com per via doble. 
 
Considerarem en aquesta partida costos fixes, si bé és cert que els costos de 
manteniment d’enclavaments poden variar en funció del número de trens en circulació. 
Aquesta variació, però, es considera insubstancial [7]. 
 
També s’han considerat els costos derivats de l’existència de sistemes de protecció 
(ATP) i conducció (ATO) automàtiques del tren. 
 
Manteniment  
 
Els costos de manteniment suposen 10.701,6 € per cada unitat d’enclavament petit i 
any, i 23.872,8 € per cada unitat d’enclavament mitjà i any. En el supòsit que, 
aproximadament, en cada 20 kms de línia es trobarà 1 enclavament mitjà i 4 
enclavaments petits, obtenim que els costos mitjos de manteniment per aquest 
concepte sumen 3.334 €/km·any. 
 
D’altra banda, els costos fixes de manteniment dels sistemes ATP i ATO sumen 1.234,8 
€/km·any. 
 
Amortització 
 
Els costos unitaris d’aquests equipaments són: 
 
• Enclavament petit: 2.469.600 €/unitat 
• Enclavament mitjà: 4.116.000 €/unitat 
• Sistemes ATP i ATO: 203.742 €/km 
 
Atès que el període d’amortització considerat és de 20 anys i considerant el número 
d’enclavaments per kilòmetre esmentat, obtenim el cost anual d’amortització que 
esdevé 45.276 €/km·any. 
 
 
2.3.3.5. COMUNICACIONS I TELECONTROL 
 
Els sistemes de comunicació permeten garantir el necessari enllaç que ha d’existir entre 
les diferents dependències ferroviàries situades al llarg de la via i també amb els 
centres de comandament i altres centres vinculats directament o indirecta amb 
l’explotació. Serveixen per a la transmissió de veu i dades i, en determinats casos, per a 
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la supervisió i l’accionament a distància (telecontrol) de determinades instal·lacions. A 
efectes de costos d’explotació, els sistemes considerats són quatre:  
 
- El CTC (control centralitzat del trànsit de trens), que permet accionar a distància els 

enclavaments i la senyalització 
 
- El telecontrol d’energia, que governa les instal·lacions fixes d’electrificació 

(subcentrals, feeders,..) 
 
- El sistema de supervisió d’estacions, dedicat a l’accionament i supervisió a distància 

d’escales, ascensors, màquines expendedores,… 
 
- Les comunicacions per telefonia i radiotelefonia corporatives 
 
Manteniment 
 
Bàsicament existeixen dues tipologies de línia, amb costos de manteniment 
independents de la circulació: 
 
- Línia estàndard per a comunicacions, CTC i telecomandament de subestacions 
 
- Línia senzilla únicament per telefonia 
 
Els costos fixos de manteniment considerats, tant en via única com en via doble, són 
per a línia estàndard, 9.672,6 €/km·any, i per a línia senzilla, 4.836,3 €/km·any. 
 
Amortització  
 
El període d’amortització considerat pels sistemes de telecontrol és de 15 anys. Els 
costos unitaris d’inversió són 240.888,9 €/km en el cas de línia estàndard i 60.196,5 
€/km en el cas de línia senzilla, independentment de si la via és única o doble. Per tant, 
repartint aquest cost entre els 15 anys de vida útil resulta una amortització anual de 
16.059,3 €/km·any en el cas de línia estàndard i 4.013,1 €/km·any en el cas de línia 
senzilla. 
 
 
2.3.3.6. SUBESTACIONS 
 
Les subestacions suposen l’equipament que, junt amb la catenària, composa la 
instal·lació fixa d’electrificació. Les subestacions són aquelles instal·lacions destinades a 
convertir el corrent d’alta tensió subministrat per la xarxa pública en corrent de mitja o 
baixa tensió d’unes determinades característiques que el fan adequat per a la tracció 
ferroviària en una línia concreta. Per a detallar l’estructura de costos de conservació de 
les subestacions no es fa distinció entre diferents tecnologies i, en qualsevol cas, es 
consideren sempre sistemes telecomandables. 
 
Manteniment 
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El manteniment de les subestacions té un caràcter marcadament invariable i 
independent del volum de trens amb tracció elèctrica que circulin per la línea 
ferroviària. A efectes de la potència total necessària per a una via de rodalia es 
considera l’existència d’una subestació per cada 7 kms de línia. En aquestes condicions, 
el cost fixe de manteniment ascendeix a 4.219,9 €/km·any. 
 
Amortització 
 
El període d’amortització considerat per a una subestació és de 20 anys. Els valors 
unitaris de la inversió suposen 4.116.000 € per cada subestació soterrada i 3.087.000 € 
cada subestació a cel obert. Per tant, prenent una subestació cada 7 kms com a 
mitjana, obtenim els següents valors per a l’amortització: 
 
• Subestació soterrada: 29.400 €/any·km 
• Subestació a cel obert: 22.050 €/any·km 
 
 
2.3.3.7. ESTACIONS 
 
Són els llocs on es produeix l’accés dels viatgers al servei de transport per ferrocarril. 
En les estacions es generen diversos costos. Per una banda, manteniment, entés com el 
conjunt d’accions de conservació, condicionament i neteja dels seus edificis, així com la 
conservació i reparació dels diversos equipaments i sistemes d’explotació necessaris per 
a prestar un servei de caràcter comercial i operatiu. Aquests costos seran lògicament 
més elevats en el cas de les estacions soterrades, dotades d’ascensors, escales 
mecàniques, il·luminació permanent…  D’altra banda apareixen els costos d’operació 
per la prestació directa d’un servei comercial d’atenció al client i, en certs casos, d’un 
servei operatiu afegit per a la regulació del trànsit de trens. En aquesta activitat 
d’operació cobra una gran importància el model d’explotació implantat en cadascuna de 
les estacions a considerar. Així, en un model d’explotació clàssic amb venda manual de 
bitllets i presència més o menys permanent d’agents, els costos d’operació seran 
superiors als que són d’aplicació en un model d’estació automatitzada, on la presència 
d’agents d’explotació és molt menor o fins i tot nul·la.  
 
Manteniment i operació 
 
Es pot considerar que el cost de manteniment i operació de les estacions està 
directament en funció de les seves dimensions i de la seva ubicació (a cel obert o sota 
terra) i del model d’explotació, i per tant s’entén que aquesta activitat genera, en el seu 
conjunt, costos fixos. Es prenen en consideració les tipologies següents: 
 
- Segons les seves dimensions i ubicació: 
 
• A cel obert, estació petita 
• A cel obert, estació mitjana 
• A cel obert, baixador sense edifici 
• Soterrada, estació petita 
• Soterrada, estació mitjana 



   L’eficiència econòmica i econòmico - social dels transports públics: Bus i Ferrocarril en el transport interurbà a Catalunya. 
    Capítol 2. Els costos del transport de passatgers a Catalunya. 

 
- 22 - 

- Segons el seu model d’explotació 
 
• Model d’explotació clàssic 
• Model d’explotació automatitzat 
 
No es prenen en consideració grans estacions terminals o grans intercanviadors, que 
per la seva singularitat necessiten estudis particularitzats. S’ha considerat com a model 
d’estació mitjana un edifici, dos vestíbuls de 200 m2, dues o tres andanes de 160 m. de 
longitud i dos accessos. L’estació petita tipus contempla un edifici amb un vestíbul de 
100 m2, una o dues andanes de 160 m. de longitud i un accés. Les estacions soterrades 
contemplen, a més, els corresponents aparells elevadors i passadissos soterrats. La 
dotació de personal en les estacions amb model clàssic d’explotació és de 6 persones 
en les mitjanes i 3 en les petites. En les estacions automatitzades la dotació de personal 
es redueix a 2 persones en les mitjanes i 1 persona en les petites. 
 
Els costos fixos de manteniment d’estacions adoptats per cada una de les tipologies 
són: 
 
• A cel obert, estació petita, 40.131 €/unitat·any 
• A cel obert, estació mitjana, 117.306 €/unitat·any 
• A cel obert, baixador sense edifici, 9.261 €/unitat·any 
• Soterrada, estació petita, 61.740 €/unitat·any 
• Soterrada, estació mitjana, 154.350 €/unitat·any 
 
Els costos derivats de l’operació d’estacions suposen: 
 
• Pel model d’explotació clàssic i estació petita, 95.784 €/unitat·any 
• Pel model d’explotació clàssic i estació mitjana, 197.568 € unitat·any 
• Pel model d’explotació automatitzat i estació petita, 32.928 €/unitat·any 
• Pel model d’explotació automatitzat i estació mitjana, 65.856 €/unitat·any 
 
D’altra banda, el consum d’energia elèctrica considerat és de  
 
• A cel obert, estació petita, 121.100 kWh/unitat·any 
• A cel obert, estació mitjana, 182.900 kWh/unitat·any 
• A cel obert, baixador sense edifici, 40.800 kWh/unitat·any 
• Soterrada, estació petita, 364.500 kWh/unitat·any 
• Soterrada, estació mitjana, 547.400 kWh/unitat·any 
 
Aplicant un cost unitari de l’energia elèctrica de 0,076 €/kWh [7], arribem als costos 
següents: 
 
• A cel obert, estació petita, 9.466,8 €/unitat·any 
• A cel obert, estació mitjana, 14.303,1 €/unitat·any 
• A cel obert, baixador sense edifici, 3.189,9 €/unitat·any 
• Soterrada, estació petita, 28.503,3 €/unitat·any 
• Soterrada, estació mitjana, 42.806,4 €/unitat·any 
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La resta de despeses associades (consum d’aigua, neteja, seguretat,…) es mostren a 
continuació: 
 
• A cel obert, estació petita, 15.949,5 €/unitat·any 
• A cel obert, estació mitjana, 23.975,7 €/unitat·any 
• A cel obert, baixador sense edifici, 7.203 €/unitat·any 
• Soterrada, estació petita, 21.609 €/unitat·any 
• Soterrada, estació mitjana, 32.413,5 €/unitat·any 
 
Amortització 
 
Els períodes d’amortització considerats són de 50 anys pels edificis i l’obra civil, i de 15 
pels equipaments i els elements tècnics de les estacions (sistemes d’expendició i 
peatge, ascensors, escales mecàniques, interfonia, megafonia, comunicacions, sistemes 
d’informació al viatger, elements de ventilació i desguàs, etc.). 
 
Els costos d’inversió unitaris en edificis i obra civil considerats són: 
 
• A cel obert, estació petita, 3.087.000 €/unitat 
• A cel obert, estació mitjana, 4.116.000 €/unitat 
• A cel obert, baixador sense edifici, 2.058.000 €/unitat 
• Soterrada, estació petita, 9.261.000 €/unitat 
• Soterrada, estació mitjana, 12.348.000 €/unitat 
 
En quant a costos d’inversió unitaris en equipaments i elements tècnics: 
 
- Model d’explotació clàssic: 
 
• A cel obert, estació petita, 51.450 €/unitat 
• A cel obert, estació mitjana, 51.450 €/unitat 
• A cel obert, baixador sense edifici, 51.450 €/unitat 
• Soterrada, estació petita, 288.120 €/unitat 
• Soterrada, estació mitjana, 524.790 €/unitat 
 
- Model d’explotació automatitzat: 
 
• A cel obert, estació petita, 668.850 €/unitat 
• A cel obert, estació mitjana, 874.650 €/unitat 
• A cel obert, baixador sense edifici, 102.900 €/unitat 
• Soterrada, estació petita, 905.520 €/unitat 
• Soterrada, estació mitjana, 1.347.990 €/unitat 
 
Per tant, agregant aquests valors ponderats segons els anys de vida útil, obtenim els 
costos totals anuals d’amortització següents: 
 
- Model d’explotació clàssic: 
 
• A cel obert, estació petita, 65.135,7 €/unitat·any 
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• A cel obert, estació mitjana, 85.715,7 €/unitat·any 
• A cel obert, baixador sense edifici, 44.555,7 €/unitat·any 
• Soterrada, estació petita, 204.462,3 €/unitat·any 
• Soterrada, estació mitjana, 281.946 €/unitat·any 
 
- Model d’explotació automatitzat: 
 
• A cel obert, estació petita, 106.295,7 €/unitat·any 
• A cel obert, estació mitjana, 140.664,3 €/unitat·any 
• A cel obert, baixador sense edifici, 48.054,3 €/unitat·any 
• Soterrada, estació petita, 245.622,3 €/unitat·any 
• Soterrada, estació mitjana, 336.791,7 €/unitat·any 
 
 
2.3.3.8. CENTRES DE COMANDAMENT 
 
Els centres de comandament són aquelles instal·lacions des de les quals es dirigeix en 
temps real la circulació dels trens i altres aspectes vinculats amb l’explotació. L’activitat 
de manteniment dels centres de comandament es concreta, per una banda, en les 
operacions de conservació, condicionament i neteja de les seves instal·lacions. Per altra 
banda, també s’identifica aquest manteniment per la conservació i reparació dels 
diversos equipaments i sistemes tecnològics de l’explotació que es troben en aquests 
centres de control. Els costos operatius es deriven de la prestació d’un servei de 
regulació del trànsit de trens i de coordinació de la circulació en tota una línia 
ferroviària, o en una part d’aquesta. 
 
S’estableixen dues tipologies de centre de comandament, senzill i estàndard. El model 
senzill es compon d’una sala de petites dimensions, un sistema de regulació del trànsit 
bàsic (per exemple, banda reguladora de ràdio), un sistema bàsic de comunicacions 
(telèfons i ràdio) i un màxim de dues persones en un únic lloc de treball. El model 
estàndard contempla un edifici prou gran com per albergar uns 7 o 8 llocs de treball 
(unes 20 persones en tres torns de treball) i uns equipaments complets de regulació del 
trànsit, telecontrol i telesupervisió d’estacions, telecomandament d’energia, informació 
al client (centraleta, megafonia, control de teleindicadors) i comunicacions internes per 
ràdio i telèfon. 
 
Tal i com s’estableix a l’estudi de referència [7], l’estructura dels costos del centre de 
comandament senyala els valors imputables a cadascun dels centres que tenen els 
operadors. En el cas de l’avaluació d’un únic servei, cal considerar el fet que cada 
centre dóna servei a múltiples línies, per la qual cosa no es poden imputar la totalitat 
dels costos a cada corredor. Seria lògic trobar una ponderació d’aquests costos en 
relació a les circulacions anuals del servei a estudi i la totalitat de trens que comanda el 
centre considerat. Per defecte considerarem, segons criteri de la DGPT, també aplicat a 
la tesina d’especialitat [5] només un 5% dels costos imputables a aquests centres, 
reflectits a continuació. 
 
Manteniment i operació 
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En qualsevol cas, es pot afirmar que els costos d’explotació associats a un centre de 
comandament tenen un caràcter fix, en relació a la densitat de circulació de trens. 
Aquests són: 
 
• Costos fixos de manteniment: 27.783 €/unitat·any (senzill) i 308.700 €/unitat·any 
(estàndar) 
• Costos d’operació (personal, neteja, energia,…): 83.194,65 €/unitat·any (senzill) i 
907.578 €/unitat·any (estàndar) 
 
Amortització 
 
Els períodes d’amortització són de 50 anys pels edificis i l’obra civil i de 15 pels 
equipaments i elements tècnics dels centres de comandament. Els costos unitaris 
d’inversió considerats són de 102.900 €/unitat per un centre de comandament senzill i 
de 1.543.000 €/unitat per un centre de comandament estàndard. A aquests valors s’han 
de sumar els costos mitjans de primera implantació dels diversos equipaments i 
elements tècnics, és a dir 138.915 € per cada centre de comandament senzill i 
1.337.700 € per cada centre de comandament estàndard. Aquests elements tenen una 
vida útil de 15 anys. A partir d’aquests valors resulten els valors d’amortització 
següents, dels quals considerarem, al igual que en els costos de manteniment, un 5%: 
 
• Centre de comandament senzill, 11.319 €/unitat·any 
• Centre de comandament estàndard, 120.050 €/unitat·any 
 
 
2.3.3.9. ESTRUCTURA I SERVEIS CENTRALS 
 
Aquesta partida correspon a les despeses de l’estructura directiva de l’empresa i també 
dels departaments d’administració i personal, que són els que tenen per missió, com en 
el cas de les línies d’autobusos, la gestió dels recursos de l’empresa, així com d’altres 
sectors com el comercial o el d’informàtica corporativa. De forma anàloga a com s’opera 
en la quantificació d’aquest cost en el cas de l’autobús, les despeses d’estructura 
(costos d’estructura interna, personal administratiu,…) s’expressen com a un 
percentatge de la resta de costos interns reflectits al llarg de tot el present apartat 
2.3.3. Considerarem el 12%, tal i com es proposa a [7]. 
 
 
2.3.3.10. BENEFICIS DE L’EXPLOTADOR 
 
Els previsibles beneficis de les empreses operadores s’han de reflectir com un cost més 
a considerar, segons el criteri de comparació de costos que s’explicarà al següent 
capítol, tal i com s’ha operat amb les línies d’autobusos. Es comptabilitzen aquests 
beneficis com a un percentatge de la resta de costos interns, de forma similar al que es 
fa amb la partida de costos associats a les despeses d’estructura. Segons dades de la 
DGPT, s’acorda estimar aquest benefici en el 6% d’aquest total de despeses. 
  
 
2.3.3.11. MATERIAL MÒBIL 
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Dins d’aquest concepte s’engloba la totalitat dels vehicles que, circulant sobre les vies, 
permeten la prestació del servei ferroviari. Des d’un punt de vista tradicional, es parla 
de material motor (locomotores), que és el destinat a proporcionar tracció, i de material 
remolcat (cotxes), que és el destinat a allotjar els viatgers i a ser arrossegat pels 
anteriors. L’evolució dels conceptes en matèria de material ferroviari han conduït a la 
generalització del material autopropulsat, que reuneix els dos vehicles anteriors en un 
de sol (automotor) o en un conjunt de vehicles inseparables (unitat de tren).  
 
Les tipologies de tren considerades són un total de 5. Les seves característiques estan 
exposades a la següent taula. 
 
 

OPERADOR TIPUS 
VEHICLE

LONGITUD 
(m) 

PLACES 
ASSEGUDES

PLACES 
DEMPEUS

COMPOSICIÓ 
(COTXES) 

PANTÒGRAFS 
ACTIUS 

TARA 
(tones)

RENFE 447 76 144 408 3 1 157 

RENFE 451 80 (2 pisos) 498 240 3 1 177 

RENFE 450 160 (2 pisos) 1008 480 6 1 350 

FGC 213 60 128 225 3 1 96 

FGC 112 80 232 300 4 1 165 

 
Taula 2.10.  Característiques dels vehicles ferroviaris més usuals a les línies de la xarxa de ferrocarril català. 

 Font: Observatori de costos del transport ferroviari a Catalunya [9]. 
 
 
Aquestes cinc tipologies corresponen a les més usuals per a línies de rodalia a 
Catalunya; per a les línies de regionals, a partir dels 80 kilòmetres, s’utilitzarà només els 
trens de RENFE, donada la inexistència de línies de FGC qual·lificables com a regionals. 
 
Personal de conducció i tripulació 
 
Els valors adoptats per lloc de treball són de 24 €/hora [7] en relació amb els costos 
variables derivats de l’operació (conducció i intervenció). Considerarem que existeix un 
únic agent en el cas de trens de rodalia (el maquinista) i dos en el cas de regionals. 
Això és efectivament així en la operativa de RENFE i FGC, encara que el servei de FGC 
entre Martorell i Igualada o Manresa porta un segon agent encarregat de l’expendició 
de bitllets en ruta i de la intervenció. 
 
Manteniment i operació 
 
El manteniment dels trens és el conjunt d’accions que cal realitzar per tal que el 
material ferroviari funcioni amb la fiabilitat, seguretat i comfort establerts, i també per a 
conèixer i avaluar el seu estat real des d’una perspectiva tècnica i operativa. Les 
activitats de manteniment poden ser de tipus preventiu o correctiu. Dins del 
manteniment preventiu s’inclouen les operacions de verificació i conservació del 
material rodant, mentre que les reparacions conformen l’anomenat material correctiu. 
En el primer apartat s’inclouen també les operacions de cicle llarg o grans reparacions. 
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Ambdues partides de costos són dependents de la distància recorreguda. Podem veure 
els valors d’aquests costos en la taula següent, en €/unitat·km·any. Dins de les xifres 
de costos de manteniment s’inclou un import mig de 0,23 €/unitat·km derivat de la 
repercussió de l’amortització de tallers i els seus equipaments en el manteniment dels 
respectius trens. S’adopta, ultra això, un import unitari de 0,06 €/kWh per l’energia 
elèctrica, valor molt inferior al de la mitjana de mercat per a usos industrials ja que es 
considera que un explotador ferroviari té tractament de gran consumidor.  
 
 

OPERADOR TIPUS 
VEHICLE MANTENIMENT NETEJA ENERGIA TOTAL 

RENFE 447 1,616 0,145 0,445 2,206 

RENFE 451 1,616 0,233 0,474 2,323 

RENFE 450 1,955 0,465 0,949 3,369 

FGC 213 1,544 0,109 0,295 1,948 

FGC 112 1,893 0,145 0,427 2,465 

 
Taula 2.11.  Costos mitjans associats al manteniment i operació de diferents vehicles ferroviaris de la xarxa 

catalana. Font: Observatori de costos del transport ferroviari a Catalunya [7]. 
 
Amortització 
 
Els períodes d’amortització estipulats pels trens són de 25 anys. Pel càlcul de les 
amortitzacions s’han considerat els costos unitaris d’inversió següents: 
 
- Cotxes RENFE: 
 
• Tipus 447, 4.157.160 €/unitat 
• Tipus 451, 6.420.960 €/unitat 
• Tipus 450, 9.785.790 €/unitat 
 
- Cotxes FGC: 
 
• Tipus 213, 6.174.000 €/unitat 
• Tipus 112, 7.820.000 €/unitat 
 
Per tant, repartint aquest cost com a amortització en 25 anys, resulta un cost anual de: 
 
- Cotxes RENFE: 
 
• Tipus 447, 166.286,4 €/unitat·any 
• Tipus 451, 256.838,4 €/unitat·any 
• Tipus 450, 391.431,6 €/unitat·any 
 
- Cotxes FGC: 
 
• Tipus 213, 246.960 €/unitat·any 
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• Tipus 112, 312.816 €/unitat·any 
 
No es considera un valor residual pels vehicles, cosa que obliga a expressar el valor de 
l’amortització com al resultat de dividir els costos unitaris d’inversió entre els 25 anys de 
vida útil. 
 
 
 
2.3.4.  EL COST DEL TEMPS 
 
No analitzarem en aquest estudi la influència que els potencials estalvis de temps de 
viatge gràcies a la implementació de noves línies de transport exerceixen sobre els 
repartiments modals d’un corredor donat i l’aparició de demanda induïda. Com veurem 
al capítol següent, la metodologia de la comparativa de costos de la nostra anàlisi 
considera el temps com un cost intern més del sistema, i la seva influència en aquest 
treball es veu traduïda com l’estalvi en termes monetaris que suposa un medi de 
transport més ràpid que un altre.  
 
En efecte, els estalvis de temps poseeixen un gran pes específic davant els repartiments 
modals de la mobilitat d’un corredor, així com davant el volum de la demanda induïda i 
la variació d’aquests repartiments modals provocada per la implementació d’un nou 
servei públic de transport en aquest corredor. Però aquesta influència ha d’ésser 
estudiada en fases de projecte posteriors a la que dóna marc a aquest treball. Així, en 
aquesta fase d’estudi necessitem exclusivament la traducció de temps a diners, per tal 
de poder agregar, de forma anàloga a com operarem tot seguit amb les externalitats, 
aquest cost amb la resta de partides. 
 
El temps és un dels béns intangibles al que s’han dedicat més esforços per valorar [11]. 
L’ús del temps contemplat com un bé escàs és susceptible d’una valoració econòmica 
que es plasmà de forma ben evident en l’expressió “time is money”. Qualsevol valor 
monetari per hora de viatge estalviada, multiplicada per un nombre molt elevat 
d’usuaris anuals subjectes als estalvis de temps dóna uns estalvis socials molt grans 
que fa que la majoria de les actuacions de millora de les infraestructures de transport 
es justifiquin econòmicament pels estalvis de temps de viatge que produeixen [9]. 
 
Hi ha diverses metodologies que duen a terme aquesta traducció de temps en diners, 
en funció d’uns o altres factors. Diversos exemples els trobem a estudis com el de 
Robusté [9] i Riera [11], per citar-ne alguns. Ambdúes publicacions són orientades, 
entre altres objectius, a la proposta de metodologies de càlcul de costos associats al 
transport de passatgers en la RMB. A l’estudi [9], l’autor proposa i executa aquests 
mètodes a la RMB, i a l’estudi [11] s’analitzen metodologies de càlcul d’aquests costos i 
d’anàlisis d’inversions. Tanmateix, mentre Robusté [9] proposa un únic valor per a la 
relació temps/diners com a mitja d’altres valors en què es prenen en consideració molts 
factors, Riera [11] proposa una distinció segons el motiu del viatge. 
 
Aquí adoptarem el valor del temps (en endavant, VdT) que proposa Robusté [9]. 
Donada la diferència de magnituds que pren el VdT segons els diferents estudis 
realitzats al respecte i reflectits en aquestes publicacions [9] [11], es pot comprobar, 
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doncs, que assignar un valor al temps és difícil, i es reitera que “no es pot aplicar cap 
metodologia precisa sobre el valor del temps sense un previ estudi de camp (…); s’ha 
notat que el supòsit més convenient socialment és assignar un únic valor mig a tots els 
individus (…); una aproximació pot consistir a utilitzar una fracció del valor de la renda 
segons el motiu del viatge ” [12].  
 
Per tant, basant-se valor mitjà de 1000 pessetes de 1998 per hora, Robusté [9] 
introdueix els conceptes de la variabilitat d’aquest valor en diferents individus i el de la 
motivació del viatge, arribant al VdT que aquí emprarem, de 7,24 €/hora, actualitzat a 
abril de 2004. 
 
 
 
2.4. ELS COSTOS EXTERNS 
 
2.4.1. EXTERNALITATS 
 
2.4.1.1. INTRODUCCIÓ 
 
Tal i com s’ha exposat a la introducció del present treball, les externalitats són, en 
aquest context, aquells costos suportats per terceres persones amb independència de 
l’ús o no del mode de transport considerat i que no tenen un reflex en els comptes de 
l’Administració Pública ni d’empreses privades [8]. Les externalitats suposen uns efectes 
negatius sobre la qualitat de vida de la societat que acompanyen el procés de transport 
de viatgers d’un punt a altre del territori, i per tant cal eliminar-les, o, si més no, reduïr-
les en la mesura del possible. 
 
Per a l’elaboració d’una correcta anàlisi de costos del transport des del punt de vista de 
la societat que els suporta, i per tant d’una eina de decisió mitjançant la qual inferir la 
idoneïtat d’un medi de transport respecte la resta, les externalitats suposen un cost real 
i gens despreciable, que cal així considerar per a la comparació entre modes de 
transport, tal i com s’aconsella des de la Comissió Europea [1]. Per a aquesta 
consideració cal una quantificació econòmica que permeti l’agregació de costos i la 
comparació de l’efecte que suposen segons el medi de transport considerat.  
 
Hi ha diverses metodologies per a arribar al càlcul del cost de les externalitats, de 
forma similar al que succeeix, com s’ha vist, en quantificar el cost del temps. En 
essència, totes les metodologies tracten d’arribar a la quantificació d’aquests efectes 
induïts mitjançant mètodes indirectes que posin de manifest efectes tangibles, i per tant 
quantificables, íntimament relacionats amb les externalitats. El problema inherent a 
aquestes propostes és que tracten de fer una quantificació que no sempre es pot 
aplicar a totes les externalitats, això és, hi ha mètodes exclusius per a cada externalitat, 
que denoten potser una falta d’homogeneïtat en agregar costos; de qualsevol manera, 
per al present estudi considerarem suficient la tasca realitzada recentment a la 
referència [8], que bàsicament proposa diverses metodologies per a l’avaluació de cada 
externalitat i n’escull la que considera més adient, tot aplicant-la als diferents medis de 
transport de viatgers. El present estudi és essencialment comparatiu entre els diferents 
modes de transport, i per tant el que és interessant en aquest context és veure, per a 
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cada externalitat i segons la metodologia proposada, la diferència existent, en termes 
econòmics tal i com estan expressats la resta de costos, entre l’ús d’un o altre mode de 
transport. 
 
Un altre problema, malauradament no obviable, és l’encert en quantificar cada efecte 
mitjançant les metodologies proposades. Com veurem tot seguit, la transformació 
d’efectes tan intangibles com el soroll, la pol·lució o els danys al paisatge en unitats 
monetàries es proposa com a la quantificació d’efectes inherents als anteriors, i en 
aquest pas deixem de banda efectes no considerats (externalitats no quantificades o 
sobrevalorades), és a dir que assumim una correspondència no biunívoca entre 
externalitat i efecte tangible a quantificar. Valgui com a exemple la quantificació de la 
contaminació acústica, que es podria valorar com a la despesa necessària per a la seva 
disminució (inversió en soterraments, paviments sonorreductors,…), però també com a 
la depreciació del sòl edificable a l’àrea d’influència del soroll degut a la seva existència, 
metodologies raonables però que evidentment donaran valors monetaris pel soroll amb 
certa divergència en valors absoluts i, per descomptat, relatius. Ens conformarem amb 
el criteri escollit pels autors a l’estudi [8]. 
 
Fem esment, no obstant, de les formes més habituals d’avaluació indirecta de costos 
intangibles, utilitzades a l’estudi de costos ambientals [8]. Segons Riera [11] [9], entre 
d’altres, tenim: 
 
• Mètode de la Valoració Contingent (preferències declarades) 
 
Es realitza una sèrie d’enquestes a un conjunt de persones per a conèixer la seva 
disponibilitat a pagar una quantitat de diners per a evitar l’efecte negatiu que suposa 
l’externalitat a valorar, o bé per a conèixer la mínima quantitat de diners que 
acceptarien per tal de compensar l’esmentat efecte. 
 
• Conducta preventiva (Averting behaviour) 
 
S’iguala el valor de l’externalitat al cost associat a les despeses necessàries per tal 
d’aïllar el problema. 
 
• Preus hedònics: preferències revelades 
 
Es tracta d’inferir el valor de l’externalitat a partir d’aquelles situacions en què 
mitjançant els seus actes els individus revelen implícitament les seves preferències. 
 
No és objecte d’aquest treball la discussió plantejada sobre la idoneïtat de la forma 
d’avaluació de les externalitats, ni en general de la resta de costos del transport. Com 
acabem de comentar, ens regirem per l’avaluació de cada efecte mitjançant una 
mateixa metodologia, obviant doncs, les diferències, en termes relatius, que això 
comportarà entre els valors finals assolits en termes econòmics per a cada mode de 
transport. D’altra banda, aquest estudi busca l’optimització de recursos per a 
l’establiment d’un servei de transport públic que resulti més barat que el vehicle privat, i 
en aquesta cerca es compararan costos amb i sense externalitats, de forma que 
coneixerem si aquests possibles defectes són o no determinants. 
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2.4.1.2. METODOLOGIA 
 
L’informe de consulta [8] elabora una identificació d’impactes socials i ambientals i una 
quantificació dels costos associats a aquests impactes mitjançant les metodologies que 
considera més adients per a cada cas, i esdevé, com hem comentat, el primer 
document d’identificació i quantificació de bens sense mercat realitzat per a l’àmbit 
domèstic de Catalunya, basant-se en estudis previs i proposant mètodes adequats a la 
realitat catalana per a poder particularitzar en anàlisis més concretes. 
 
Una de les primeres conclusions a què s’arriba en aquest estudi és que els informes 
previs sobre la determinació dels costos socials i ambientals del transport que s’han 
realitzat a nivell europeu són massa genèrics i no s’ajusten a les característiques del 
territori català. Així doncs, es determina la necessitat d’elaborar una metodologia 
particularitzada a Catalunya per bé que alguns aspectes parcials s'han adaptat de 
sistemàtiques ja existents, com és el cas de la desenvolupada per l’estudi INFRAS-IWW 
[13] de l’any 2000, considerada com la més completa i de referència en diversos països 
europeus [8], fet que justifica el seu ús en aquells escenaris de càlcul que podrien 
servir per a Catalunya, o, simplement, allà on no ha estat possible trobar una 
sistemàtica millor. 
 
Els principals requisits que s’han establert a la metodologia de quantificació 
d’externalitats escollida a [8] són: 
 
- Que els costos socials i ambientals siguin de fàcil obtenció i actualització, de forma 

que es puguin utilitzar en diversos escenaris temporals 
 
- Que el coneixement de la distribució de costos permeti saber sobre quins aspectes 

del transport és més eficient actuar 
 
- Que permetin establir comparacions cost/benefici o multicriteri entre diferents 

projectes d’inversió, i/o modes de transport 
 
- Que puguin integrar-se en una metodologia d’estimació dels costos globals del 

transport (interns+externs), tal i com pretenem fer en aquest treball 
 
- Que la presa de decisions a l’hora de planificar les infraestructures de transport i de 

programar els serveis (sigui a nivell d’estudis informatius, de projecte o de normes 
de polítiques sectorials com el desenvolupament del transport de mercaderies o de 
viatgers, etc.) es pugui realitzar de forma senzilla però amb rigor 

 
El treball [8] no considera aspectes molt determinants com la qualitat i la comoditat a 
causa de la subjectivitat que els és pròpia i, per tant, caldrà sempre un raonament dels 
resultats. És a dir, deixa de banda externalitats com la disponibilitat del vehicle privat 
en qualsevol moment o l’avantatge que suposa l’us del cotxe respecte el transport 
públic en quant a confort i autonomia. Aquests avantatges del vehicle privat no són 
quantificats, i per tant no tenim més remei que considerar-los com a minimitzats pels 
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avantatges considerats pels transports públics a avaluar (preu, temps,…) o, 
senzillament, obviats. 
La metodologia desenvolupada en el treball de consulta [8] estableix una relació entre 
l’estructura de costos del sistema de transport, els àmbits territorials considerats i les 
variables de mobilitat del sistema (vehicles·km; passatgers·km; vehicles; km 
d’infraestructura; i ocupacions) en l’escenari de transport considerat. 
 
Els modes de transport considerats a [8] són els representats a la següent taula: 
 
 

PASSATGERS MERCADERIES 

Cotxe VEHICLE 
PRIVAT Moto 

Autobus

Camions 

Tramvia

Metro 
Furgonetes 

FFCC 

AVE 
FFCC 

TRANSPORT
PÚBLIC 

Aeri Aeri 

 
Taula 2.12.  Modes de transport considerats per l’estudi de costos socials i ambientals [8] . Font: Estudi dels costos 

socials i ambientals del transport a Catalunya [8]. 
 

 
L’anàlisi de detall s’ha centrat en el transport terrestre i no s’ha tingut en compte el 
transport marítim, cas que, d’altra banda, no ens concerneix en el nostre estudi. En el 
cas del transport aeri, també testimonials per als objectius d’aquest treball, s’han 
realitzat estimacions que provenen directament de la metodologia INFRAS-IWWW de 
l’any 2000 [13]. 
 
Pel que fa als àmbits se n’han considerat 4, per bé que els valors presos sovint són 
comuns a diversos àmbits:  
 
• Àmbit urbà de la RMB 
 
• Àmbit periurbà de la RMB 
 
• Àmbit urbà de la resta de Catalunya (ciutats amb una població superior als 50.000 
habitants 
 
• Àmbit interurbà de la resta de Catalunya 
 
Els costos externs i de la congestió del sistema, de la que es parlarà en el següent 
apartat, han estat l’objectiu principal de l’estudi [8]. Els costos s’han considerat sempre 
sense impostos, en concordància amb la resta de dades preses per al present treball. 
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Com sempre, els costos s’exposen degudament actualitzats a abril de 2004 aplicant la 
corresponent taxa d’inflació per a Catalunya des de desembre de 2001. 
 
Les externalitats considerades són: 
 
A. Accidents 
 
Costos directes d’operació no suportats per les companyies asseguradores i costos 
indirectes suportats per la societat que es determinen com a estimació de la capacitat 
de producció que la societat ha perdut amb la mortalitat, la invalidesa o les limitacions 
físiques o psíquiques de la víctima. També es considera la part dels costos intangibles 
per dolor de les víctimes i dels seus familiars no suportada per les companyies 
asseguradores. Aquestes dades s’obtenen a partir de la informació facilitada per 
l’Administració i de les reunions d’experts. 
 
No es consideren els costos suportats per les companyies d’assegurances (costos 
directes de curació i administratius i part dels costos intangibles), ja que estan 
internalitzats i es comptabilitzen en una altra partida. 

 
B. Contaminació acústica 
 
Costos de les mesures correctores que caldria aplicar en aquelles zones on els nivells 
sonors superarien els permesos i on la densitat i la proximitat de la població serien 
importants. En àmbits urbans les mesures correctores consistiran en la col·locació de 
paviments sonoreductors, o fins i tot, construcció de galeries, mentre que en el cas 
d’àmbits interurbans, les mesures adoptades seran principalment la construcció de 
pantalles sonoreductores. 
 
En aquelles zones on realment es prenguin les mesures correctores, aquests costos es 
consideraran com a interns. Les dades oferides per la referència [8] s’han obtingut 
fonamentalment de l’estudi  INFRAS-IWWW [13] 
 
C. Pol·lució atmosfèrica 
 
Cost de la contaminació atmosfèrica a causa del trànsit. D’una banda per les malalties 
derivades i, de l’altra, pels materials i les collites. S’ha obtingut a partir de les dades 
obtingudes de L’Institut Català de l’Energia i de la base de dades BeTa (The Benefits 
Table database) [14], projecte impulsat per la Comissió Europea DG Environment 
(2002). 

 
D. Canvi climàtic  
 
Cost necessari per assolir el nivell desitjable des de la situació actual d’emissions de 
CO2, ja que el CO2 és l’element principal que provoca el canvi climàtic. S’ha obtingut a 
partir de les dades obtingudes de L’Institut Català de l’Energia i d’acord amb el preu 
mitjà de reducció facilitat pels estudis més recents d’àmbit europeu, fonamentalment 
l’INFRAS-IWWW [13]. 
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E. Efecte barrera 
 
L’efecte barrera presenta dos tipus de costos: 
- Efectes sobre la mobilitat de les persones: per pèrdues de temps i sobrecostos 

d’operació dels vehicles per tal de superar les barreres infraestructurals i per les 
pèrdues d’oportunitats per als intercanvis comercials i personals. 

 
- Efectes sobre el comportament de la natura: costos provocats per la modificació que 

la infraestructura pot provocar sobre el comportament hidràulic del territori, i les 
conseqüències que se’n deriven sobre persones, béns i natura.  

 
F. Danys causats a la natura i el paisatge 
 
Costos produïts per la modificació de l’entorn per part de les infraestructures. Són 
nocions molt subjectives i s’han englobat dins del cost unitari mig de reposició 
ambiental previst en els projectes d’impacte ambiental, sense diferenciació de quina 
part corresponen a costos induïts per la construcció de la infraestructura i quina part es 
refereix a costos induïts per l’ús d’aquesta infraestructura. En qualsevol cas, una 
correcta estimació dels costos hauria de ser l’objectiu de cada projecte en concret.  
 
Avui aquests costos estan internalitzats en la mesura que són suportats per les 
administracions competents en els projectes d’impacte ambiental, o bé per empreses 
privades (concessionàries d’autopistes). 

 
G. L’ocupació d’espai 
 
L’espai és un bé escàs i la construcció i execució d’infraestructures consumeix moltes 
hectàrees de terreny que no poden ser utilitzades per a altres finalitats de caire social ni 
econòmic. Per tant, l’externalitat que representa el consum d’espai fa referència al cost 
d’oportunitat de l’espai que ocupen les infraestructures de transport. Una possible 
aproximació ha estat determinar la diferència entre el valor del mercat i el preu 
d’expropiació del terreny per part de l’Administració (cost intern) per a la distribució de 
les infraestructures. 

 
H. Els processos avant-post 
 
Els efectes indirectes del transport s’estenen als sectors de producció o construcció 
(anteriors al servei) i als sectors de desballestament o reciclatge (posteriors), els quals 
tenen uns costos propis, especialment en el cas de vehicles i infraestructures. S’han 
obtingut a partir de la determinació de cadascun dels processos. 
 
 
2.4.1.3. EL COST DE LES EXTERNALITATS PRODUÏDES PEL TRANSPORT A 
CATALUNYA 
 
La combinació entre els escenaris, els costos unitaris i els modes de transport ha 
determinat la metodologia d’estimació de costos [8]. La metodologia consisteix en la 
multiplicació dels costos unitaris adaptats al cas català per les variables d’escenari (els 
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vehicles o els vehicles·km) i permet determinar els costos anuals de cada partida de 
cost, per als diversos modes. 
 
La integració dels valors obtinguts en l’estructura global de costos del sistema de 
transport permetrà determinar els costos totals, la importància relativa entre costos 
interns i externs, els costos per partides i la diferència entre modes de transport a 
Catalunya. 
 
A continuació desagregarem els costos de les externalitats per a veure en detall els 
mètodes de quantificació emprats i, el que ens interessa, els valors unitaris assolits per 
cada mode de transport a cada categoria. 
 
 
2.4.1.3.1  ACCIDENTS 
 
Segons [8], basant-se en dades recollides del Servei Català del trànsit i de les 
companyies operadores del servei ferroviari, l’any 2001 es van produir a Catalunya 
23.000 accidents de trànsit en què es van veure implicades més de 33.000 persones. 
Els costos que es desprenen d’aquests accidents són de tres tipus: 
 
- Costos directes, immediatament relacionats amb l’accident. Per una banda, costos 

de curació de les persones i reposició de vehicles i la infraestructura pública, 
internalitzats a les partides de costos directes del transport per motiu de les 
assegurances (les assegurances cobreixen aquests efectes i els beneficis de les 
empreses asseguradores, per tant no s’ha de considerar aquí aquest efecte). Per 
una altra, els costos operatius derivats dels accidents suportats per les 
administracions (cos de forces de seguretat, cos de bombers, cos d’ambulàncies,…), 
que per no tenir contrapartida tangible i per tant quantificable, sí han de ser aquí 
considerats. 

 
- Costos indirectes, totalment externalitzables, causats per la pèrdua de productivitat 

de l’individu per causa de l’incident. 
 
- Costos col·laterals, que es corresponen amb els danys provocats a terceres 

persones. L’estudi de referència [8] els considera en part internalitzables mitjançant 
les indemnitzacions pagades per les companyies asseguradores. 

 
En el cas dels costos indirectes i col·laterals s’ha de considerar [8], doncs, només una 
part per a l’externalitat, que es correspon amb el 50% del cost total, en primera 
aproximació. Podem apreciar una estimació potser arriscada, però que acceptarem en 
no disposar de  dades més acurades. Els valors corresponents considerats per als 
costos totals per accidents segons l’estudi són, en € de setembre de 2001, els 
següents: 
 
• Costos Directes (€/persona·accident) 
- 1.200 € per mort 
- 700 € per ferit greu 
- 500 € per ferit lleu 
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• Costos Indirectes (€/persona·accident) 
- 12.500 € per mort 
- 6.000 € per ferit greu 
 
• Costos Col·laterals (€/persona) 
- 400.000 € per mort 
- 190.000 € per ferit greu 

 
Aplicant aquests costos al número d’accidents quantificats, tenint en compte la part 
internalitzable i la distribució dels incidents pels diferents modes, s’arriba a la següent 
taula de costos unitaris, ja actualitzada a abril de 2004. 

 
Mode de transport Cost total (€) 1000 passatgers·km Cost unitari 

(€/1000 pax·km) 
Vehicle privat 1.555.028.855 38.020.499 40,90 

T. Públic Col·lectiu 9.557.486 1.657.333 5,76 

FC Passatgers 23.823.092 5.355.476 4,44 

 
Taula 2.13.  Costos externs dels accidents de transport de passatgers a Catalunya l’any 2001 actualitzats a 2004. 

Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya [8]. Metodologia emprada: Número d’accidents · 
cost unitari externalitzable per accident (segons preus directes i hedònics, en cas dels indirectes) 

 
 

Podem apreciar l’elevat cost per sinistralitat que suposa l’ús del vehicle privat en relació 
al transport públic (increments del 710% i 920% respectivament en comparació amb 
l’autobús i el ferrocarril) 
 
 
2.4.1.3.2. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
La metodologia a emprar pel càlcul dels costos intangibles derivats del soroll [8] és la 
utilitzada a l’estudi INFRAS-IWW [13] de l’any 2000, basada en el mètode de les 
preferències declarades i els preus hedònics. Això és degut a l’elevada diferència que hi 
ha entre els valors que a continuació proposem com a correctes i els obtinguts a la 
citada font [8] mitjançant el mètode del cost de les mesures correctores, molt menors. 
S’arrriba als resultats exposats a la taula següent: 
 
 

Mode de transport Cost total (€) Cost unitari 
(€/1000 veh·km) 

Vehicle privat 176.637.252 5,84 

T. Públic Col·lectiu 1.304.256 13,11 

FC Passatgers 34.418.784 159,96 

 
Taula 2.14.  Costos externs de la contaminació acústica del transport de passatgers a Catalunya l’any 2001 

actualitzats a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya [8]. 
 Metodologia emprada: Preferències declarades i preus hedònics. 
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Malgrat les diferències, sembla evident que el vehicle privat suposa una major 
contaminació acústica que la resta de vehicles, donada la habitual ocupació mitja dels 
diferents modes. 
 
 
2.4.1.3.3. POL·LUCIÓ ATMOSFÈRICA 
 
La metodologia més adient a utilitzar per a quantificar aquesta externalitat [8] és, per 
una banda, la consideració dels costos de les malalties derivades de la pol·lució, extrets 
de la base de dades BeTa (2002) [14], basada en altres estudis europeus, com per 
exemple ExternE [15]. I, d’altra banda, es tornen a considerar els resultats obtinguts 
per l’estudi INFRAS – IWW [13]. 
 
Per a materialitzar això es prenen els coeficients d’emissió d’elements contaminants 
expulsats pels vehicles de carretera en funció del seu consum de combustible i dels 
kilometres recorreguts a partir de la base de dades de l’Institut Català d’Energia de la 
Generalitat de Catalunya (ICAEN). Amb aquestes dades, i mitjançant les dades dels 
vehicles·km produïts a les carreteres catalanes l’any 2001, s’arriba a les dades 
d’emissions de substàncies nocives per a la salut, en tones/any. L’Estudi BeTa [14]  
relaciona aquestes dades amb el número d’incidències sobre la salut, classificades 
segons malalties provocades (atacs de cor, tos, atacs d’asma, bronquitis crònica,…) per 
a arribar a donar valors absoluts de costos segons el cost unitari associat a cada 
malaltia. En el cas del ferrocarril i dels danys a les collites, s’apliquen els valors 
obtinguts per l’Estudi INFRAS – IWW [13]. A Catalunya el ferrocarril funciona 
majoritàriament amb tracció elèctrica (tret de la línia Lleida – La Pobla de Segur, que es 
materialitza amb trens dièsel), i la contaminació associada es deu a les emissions 
contaminants en les centrals tèrmiques per a l’obtenció d’energia. 
 
Es conclueix que el cost de la pol·lució atmosfèrica generada pel sistema de transport 
terrestre a Catalunya l’any 2001 seria d’uns 273 M€, dels quals un 86% tindria 
repercussió directa sobre les persones, i la resta sobre collites i materials. A la següent 
taula es mostren els valors unitaris definitius, ja actualitzats. 
 
 

Mode de transport Cost total (€) Cost unitari 
(€/1000 veh·km) 

Vehicle privat 176.637.252 5,62 

T. Públic Col·lectiu 1.304.256 24,57 

FC Passatgers 34.418.784 77,80 

 
 

Taula 2.15.  Costos externs de la pol·lució atmosfèrica del transport de passatgers a Catalunya l’any 2001 
actualitzats a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya [8]. Metodologia emprada: 

Metodologia BeTa [14] (transport per carretera) i Metodologia INFRAS [13] (transport per ferrocarril). 
 
 
2.4.1.3.4. CANVI CLIMÀTIC 
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Es proposa [8] quantificar el cost que suposa el perill de la imminència del canvi 
climàtic identificant-lo amb el cost de l’adopció de les mesures correctores pertinents 
per a rebaixar un 50% les emissions de CO2 en el període 1999 – 2030 al territori 
català. Això implica la valoració del cost que suposa reduir aquestes emissions 
mitjançant les dades de l’Estudi BeTa [14], que per Catalunya suposa una reducció 
d’emissions en raó de 0.13 MTn/any. 
 
No obstant, la discrepància de valors obtinguts per aquesta metodologia respecte els 
valors adoptats a l’estudi de INFRAS-IWW [13] porta a optar, segons [8], per la 
valoració dels costos associats a aquesta externalitat que ofereix el citat document [13] 
aplicats a Catalunya. De l’anàlisi realitzada s’obtenen els valors exposats a continuació a 
la taula 2.16. 
 
 

Mode de transport Cost total (€) Cost unitari 
(€/1000 pax·km) 

Vehicle privat 672.010.302 22,79 

T. Públic Col·lectiu 10.868.796 120,23 

FC Passatgers 37.228.477 158,49 

 
Taula 2.16.  Costos externs derivats del canvi climàtic provocat pel transport de passatgers a Catalunya l’any 2001 
actualitzats a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya [8]. Metodologia emprada: 

Costos unitaris de l’estudi INFRAS-IWW [13]. 
 
 
2.4.1.3.5. DANYS A LA NATURA I EL PAISATGE 
 
En aquesta partida de costos, els valors proposats a [8] inclouen una part de costos ja 
internalitzats mitjançant la inversió al respecte en les infraestructures de nova 
construcció. Es proposa [8] la quantificació dels danys ocasionats a la natura i el 
paisatge mitjançant el cost mitjà de protecció ambiental associat als projectes de 
construcció de carreteres i infraestructura ferroviària, en €/km de nova construcció. En 
efecte, caldria només considerar els costos associats a vies encara no adequades per a 
la minimització de l’impacte, però donat que l’aplicació del cost mitjà considerat (entre 
150.000 i 200.000 €/km) a la totalitat de vies del territori considerat dóna uns valors 
similars als de l’Estudi INFRAS [13], s’opta per obviar aquesta evident internalització 
parcial. De l’anàlisi realitzada s’otenen els valors exposats a continuació. 
 
 

Infraestructura Cost total (€) Cost unitari 
(€ / 1000 km) 

Autopistes/autovies 9.771.420 10.930.000 

Carreteres principals 41.479.350 10.930.000 

Carreteres secundàries 152.998.140 8.197.500 

Ferrocarril 13.323.670 10.930.000 

 
Taula 2.17.  Costos externs derivats dels danys a la natura i el paisatge provocats pel transport de passatgers a 
Catalunya l’any 2001 actualitzats a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya [8]. 

Metodologia emprada: Cost de les mesures correctores. 
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2.4.1.3.6. L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI 
 
L’estudi de referència [8] proposa una metodologia molt particular per a l’obtenció de la 
valoració en unitats monetàries de l’externalitat que suposa l’ocupació de l’espai que 
necessiten les infraestructures i, per tant, la dedicació exclusiva del sòl a aquest ús. 
 
L’Administració marca unes distàncies laterals a respectar a banda i banda de les 
infraestructures viàries on les possibles actuacions urbanístiques estan condicionades. 
Amb aquestes dades, considerant com a ample de referència per a actuacions 
urbanístiques les distàncies d’edificació, i els amples que en mitjana necessiten les 
diferents vies de comunicació (autopistes i autovies, carreteres principals, carreteres 
secundàries i ferrocarril) s’obtenen els amples a respectar per kilòmetre de via. Ho 
podem apreciar a la taula 2.18. 
 
 

Tipus de via Amplada (m) Distància edificació 
(m) 

M2 ocupació / km 
infraestructura 

Autopista / autovia 18 50 118.000 

Carretera principal 10 25 60.000 

Carretera secundària 8 25 58.000 

Via urbana 5 1.5 8.000 

Ferrocarril 18 25 57.000 

 
Taula 2.18. Característiques geomètriques tipus de les diferents vies de comunicació terrestre a Catalunya . Font: 

Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya [8].  
 
 

Segons [8] , l’INCASOL preveu que el preu pagat per l’Administració per expropiacions 
de sòl és un 70% del valor del mercat. Per tant, l’externalitat es correspondrà amb 
aquest 30% no retribuït. Considerant que els preus del sòl, molt irregulars en aquests 
moments, varien entre els 3 i els 100 €/m2, obtenim els costos unitaris corresponents a 
l’externalitat per ocupació de l’espai multiplicant aquests preus per la superfície 
considerada i no retribuïda, segons podem apreciar a la taula següent. 
 
 
 

Tipus de via m2 ocupació / km 
infraestructura 

Valor de mercat  
(€ / m2) 

Expropiació 
(€ / m2) 

Cost unitari 
(€ / 1000 km) 

Autopista / autovia 118.000 10,93 7,65 386.922.000 

Carretera principal 60.000 8,74 6,20 157.392.000 

Carretera secundària 58.000 5,47 3,83 95.091.000 

Via urbana 8.000 54,65 38,26 131.160.000 

Ferrocarril 57.000 8,74 6,20 149.522.400 

 
Taula 2.19. Cost total de l’externalitat provocada per l’ocupació de l’espai de les infraestructures viàries del 

transport a Catalunya l’any 2001 actualitzats a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a 
Catalunya [8]. Metodologia: Cost del percentage expropiat no retribuït. 
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Per tant, només resta considerar el total de kms de la xarxa d’infraestructures viàries 
del transport i un període de temps de repartiment de la compra, en el nostre cas 20 
anys, per a obtenir el valor anual de l’externalitat per km de via. Podem veure els valors 
a la taula següent. 
 
 

Tipus de via Cost unitari  
(€ / 1000 kms) € / km·any 

Autopista / autovia 386.922.000 19.346 

Carretera principal 157.392.000 7.870 

Carretera secundària 95.091.000 4.755 

Via urbana 131.160.000 6.558 

Ferrocarril 149.522.400 7.476 

 
Taula 2.20. Cost unitari anual de l’externalitat provocada per l’ocupació de l’espai de les infraestructures viàries del 

transport a Catalunya l’any 2001 actualitzat a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a 
Catalunya [8]. Metodologia: Cost de l’expropiació no retribuïda. 

 
 
2.4.1.3.7. L’EFECTE BARRERA 
 
Tal i com s’ha explicat, l’efecte barrera és provocat pel fet que les infraestructures 
viàries provoquen una accessibilitat no immediata dels usuaris de la xarxa a qualsevol 
punt del territori, en haver de travessar la infraestructura existent, així com una 
impermeabilitat física a banda i banda del territori que ocupen. El primer efecte serà el 
que ens ocupi en aquest estudi. El segon no es veurà aquí considerat per ésser massa 
subjectiu com per generalitzar, o, dit d’una altra forma, per no existir, o no haver 
trobat, una metodologia adient per a la seva quantificació. 
 
Segons [8], l’efecte barrera només s’ha de considerar en el cas d’autopistes, autovies i 
ferrocarril, que són les infraestructures que realment provoquen l’efecte esmentat, en 
tenir una distància de travessament considerable. 
 
Per tal d’estimar el cost de l’efecte barrera cal determinar la distància mitja a recórrer 
pels vehicles des del seu origen del viatge fins al pas que permeti travessar la 
infraestructura. Els passos es construeixen allà on hi ha població o activitats importants, 
el que implica que una part molt important de la demanda ha de recórrer distàncies 
petites fins a arribar al pas i que només una part molt petita es veurà obligada a 
recórrer tota la meitat, en mitjana, de la distància entre passos. 
 
Per tant, considerant una ocupació mitjana de 1,3 viatgers/vehicle, una velocitat de 
recorregut de 60 kms/hora a l’àmbit interurbà, una distància extra a recórrer igual a la 
quarta part de la distància entre passos i el valor del temps que emprem en aquest 
estudi, resulta que l’efecte barrera constituït per les infraestructures viàries i ferroviàries 
catalanes és de 250 M€ anuals [8]. Traduïm això en les dades de la següent taula.  
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Infraestructura Cost total (€) Cost unitari  

(€ / 1000 kms) 
Autopista / autovia 122.707.503 83.997.050 

Carretera principal 150.434.676 84.418.948 

 
Taula 2.21. Cost unitari anual de l’externalitat provocada per l’efecte barrera de les infraestructures viàries del 
transport a Catalunya l’any 2001 actualitzat a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a 

Catalunya [8]. Metodologia: Valor del temps perdut en travessar les infraestructures. 
 
 

2.4.1.3.8. ELS PROCESSOS AVANT-POST 
 
Per a la determinació dels costos externalitzables associats a aquests processos s’hauria 
de comptabilitzar el combustible emprat en la fabricació de vehicles i en l’elaboració 
dels materials emprats a la construcció de les infraestructures del transport per a 
posteriorment determinar les emissions de productes contaminants conseqüents i 
valorar-les amb la metodologia utilitzada per a calcular les externalitats degudes al 
canvi climàtic. 
 
Prendrem no obstant, i tal i com es recomana a [8], els valors definits a l’estudi INFRAS 
[13], convenientment actualitzats, exposats a continuació. 
 
 

Mode de transport Cost total 
(€) 

Cost unitari  
(€ / veh·any) 

Vehicle privat 307.517.399 91,83 

Autobús 4.347.517 640,09 

FC passatgers 18.145.959 19.386,65 

 
 

Taula 2.22. Cost unitari anual de l’externalitat provocada pels processos avant-post dels vehicles de transport de 
passatgers a Catalunya l’any 2001 actualitzat a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a 

Catalunya [8]. Metodologia: Costos INFRAS [13]. 
 
 
 

2.4.2. LA DESPESA PÚBLICA 
 
Constitueix aquest grup el conjunt de costos provocats pel manteniment i explotació de 
les infraestructures del transport de les diverses administracions: carreteres, vies 
ferroviàries, etc. Són costos suportats finalment per per la societat, i tenen un reflex 
comptable, en quant són despeses de la comptabilitat de l’administració considerada. 
Segons dades que ens ofereix l’estudi de costos [8], la seva valoració pel cas de les 
infraestructures viàries (en el cas de les ferroviàries ja han estat exposats a la partida 
de manteniment de infraestructura i via) representen 14.684,5 €/km de via·any, segons 
dades facilitades pel Ministerio de Fomento i GISA. 
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2.5. SOBRECOSTOS PROVOCATS PER LA CONGESTIÓ 
 
Els costos provocats per la congestió són sobrecostos produïts pel funcionament 
ineficaç del sistema i que afecten a les tres grans partides de costos que formen part de 
l’estructura del sistema de costos del transport: operació, temps i externalitats. Per a 
calibrar la seva importància, valgui esmentar que a Catalunya l’any 2001, un 80% dels 
vehicles·km es van veure sotmesos a congestió a l’àmbit urbà, mentre que a l’àmbit 
interurbà aquest percentatge va ser només del 15% [8]. Vegem a continuació el 
desglossament d’aquests sobrecostos. 
 
 
2.5.1. SOBRECOSTOS D’OPERACIÓ 
 
Els sobrecostos d’operació es defineixen com la diferència en consums dels diferents 
modes de transport en situació de congestió i els consums que es produirien durant el 
temps de congestió si aquesta congestió del trànsit no es produís. Els consums que es 
veuen incrementats són, per una banda, els de combustibles, lubricants i pneumàtics, i 
per altra banda, els consums de temps del personal de conducció. Per tant, una 
metodologia de càlcul seria, segons l’estudi [8], considerar els costos d’operació en 
situació normal, i els costos d’operació amb congestió, per a poder trobar aquesta 
diferència que representa el sobrecost cercat. La metodologia aplicada suposa que els 
consums en cas de congestió es veuen afectats per un coeficient que modifica el 
consum unitari sense congestió en funció de la velocitat comercial, coeficient que creix 
a mesura que aquesta velocitat comercial del trànsit decreix per motiu de la congestió 
soferta. Com a mitjana, es pren aquest factor igual a 1,17. 
 
D’acord amb aquestes consideracions, es determinen els valors dels sobrecostos 
d’operació resultants que s’exposen a continuació, tenint present que el cost suportat 
pel sistema és el total del cost produït pels vehicles, que el cost provocat per cada 
vehicle té relació amb els vehicles equivalents que representa en cada cas (s’ha pres 1 
autobús = 1 camió = 3 turismes = 8 motocicletes) i que el cost unitari és la suma de 
tots els costos del sistema dividida entre la repercussió de cada vehicle aplicats sobre el 
total de vehicles·km del mode en qüestió. 
 
Es distingeix entre àmbit urbà i àmbit interurbà per les notables diferències que els 
valors dels extracostos per congestió prenen, tal i com hem vist a la introducció 
d’aquest apartat. 
 
 

Mode de transport 
Cost unitari 

(€/1000 veh·km) 
Àmbit urbà 

Cost unitari 
(€/1000 veh·km) 
Àmbit interurbà 

Vehicle privat 21,87 0,79 

Autobús 57,38 1,54 
 
 

Taula 2.23. Sobrecost unitari anual d’operació per congestió del sistema de transport de passatgers a Catalunya 
l’any 2001 actualitzat a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya [8]. Metodologia: 

Costos d’operació amb congestió - Costos d’operació sense congestió. 
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2.5.2 SOBRECOSTOS DE TEMPS DE VIATGE 
 
De forma similar a com s’han trobat els sobrecostos d’operació per congestió, els 
sobrecostos de temps de viatge per congestió es defineixen com la valoració que 
donem als temps de trànsit afegits deguts a l’aparició de la congestió. La metodologia 
[8] proposa el càlcul d’aquests temps afegits mitjançant la relació entre els 
passatgers·km existents en situació de congestió i les reduccions de velocitats 
comercials dels vehicles en congestió respecte aquestes mateixes velocitats en hora 
vall. Posteriorment s’ofereix el sobrecost com a la valoració del temps perdut en patir 
aquesta congestió, traduïda en un descens de la velocitat comercial per a recórrer la 
mateixa distància. Els descensos de velocitat per congestió es valoren, pel vehicle 
privat, com a 10 kms/hora per a àmbit urbà i 15 kms/hora per a interurbà. En el cas de 
l’autobús, resulten 9 kms/hora i 12 kms/hora, respectivament. Amb això, els resultats 
s’exposen a continuació: 
 
 

Mode de transport 
Cost unitari 

(€/1000 veh·km) 
Àmbit urbà 

Cost unitari 
(€/1000 veh·km) 
Àmbit interurbà 

Vehicle privat 833,94 2,46 

Autobús 2667,79 5,84 
 
 

Taula 2.24. Sobrecost unitari anual de temps per congestió del sistema de transpost de passatgers a Catalunya 
l’any 2001 actualitzat a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya [8]. Metodologia: 

Costos del valor del temps perdut per congestió. 
 
 
2.5.2. SOBRECOSTOS D’EXTERNALITATS 
 
Els sobrecostos de les externalitats es calculen com l’extracost d’externalitats derivades 
del funcionament poc eficaç dels vehicles en situacions de congestió [8]. El sobrecost es 
produeix en variar les emissions sonores i atmosfèriques respecte a la situació de no 
congestió. La metodologia proposada consisteix en la determinació de les emissions en 
funció de les velocitats de congestió i la posterior determinació del cost de les 
externalitats provocades per les emissions addicionals provocades per la congestió. La 
valoració final de l’extracost torna a ser la resta dels valors de les externalitats en 
situació de congestió i situació de no congestió. Els valors finals queden reflectits a la 
següent taula. 
 

Mode de transport 
Cost unitari 

(€/1000 veh·km) 
Àmbit urbà 

Cost unitari 
(€/1000 veh·km) 
Àmbit interurbà 

Vehicle privat 5,14 0,23 

Autobús 16,43 0,54 

 
 

Taula 2.25. Sobrecost unitari anual d’externalitats per congestió del sistema de transpost de passatgers a Catalunya 
l’any 2001 actualitzat a 2004. Font: Estudi de costos socials i ambientals del transport a Catalunya [8]. Metodologia: 

Costos ambientalsamb congestió - Costos ambientals sense congestió. 
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3. METODOLOGIA DE L’ANÀLISI COMPARATIVA 
 
3.1. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Un cop tenim agrupats i valorats els costos que suposen els diferents modes de 
transport considerats és necessari identificar l’escenari de comparació entre ells, les 
variables d’estudi i els paràmetres segons els quals es regiran les corbes de costos que 
caracteritzaran el seu comportament. 
 
L’objectiu d’aquest estudi és conéixer, per a un corredor donat a l’àmbit de Catalunya, 
les característiques de mobilitat necessàries per a que sigui desitjable la implantació 
d’un servei públic regular de transport de passatgers. La demanda de mobilitat de 
persones creix desmesuradament, com ja s’avançava a la Introducció d’aquest estudi, i 
es necessita d’una racionalització de fluxes que passa pel foment d’un transport públic 
eficaç que mitigui els problemes associats a la congestió, redueixi la relació 
cost/trajecte pels usuaris i no usuaris i disminueixi l’agressivitat al medi ambient, 
provocant així un augment de la qualitat de vida global. 
 
És important, per tant, definir les condicions sota les que, en aquest context, es 
qual·lifica com a desitjable un sistema de transport públic. L’explotador considera que el 
transport públic que gestiona és tant més desitjable quant més rentable resulti per a ell. 
L’usuari, en canvi, sempre desitjarà un transport públic pels seus itineraris habituals, i el 
seu atractiu es traduirà per a ell en els nivells de qualitat del servei i, és clar, els preus. 
El punt de vista de les administracions, des del qual enfoquem aquest treball, ha 
d’arribar a un compromís de satisfacció d’ambdós interessos donant lloc al benefici 
social general d’explotadors, usuaris i no usuaris. 
 
Aquest estudi està dirigit, doncs, a la cerca del benefici social global, i per això 
considerarem que un medi de transport és desitjable respecte a un altre quan el 
conjunt de costos que comporta el primer, inclosos els beneficis dels explotadors, és 
inferior al conjunt de costos generats per aquest altre medi de transport donant servei 
al mateix número d’usuaris. Sota aquest criteri es busquen, en essència, les mínimes 
condicions de mobilitat d’un corredor necessàries per a la implantació d’un nou servei 
públic de transport que redueixi els costos globals existents i permeti la sostenibilitat de 
l’explotador. 
 
En l’exercici de compendi de costos, per tant, tenen cabuda tots aquells costos que 
suporta en última instància la societat en general. Aquest conjunt de costos és el que 
hem descrit al capítol anterior. S’inclouen, per tant, els costos necessaris per a la 
primera implantació d’una línia de servei públic de transport de passatgers, així com els 
beneficis dels operadors en joc i els costos que assumeix l’individu en gaudir d’un 
vehicle privat. Caldria discutir, d’altra banda, si la totalitat de costos fixes del vehicle 
privat, tals com les assegurances, amortitzacions, taxes, etc. han de ser computats 
plenament per a la comparació de costos davant l’establiment d’una nova línia de 
transport públic, o potser un percentatge. Aquí prendrem la totalitat, de forma similar a 
com s’ha operat en l’estudi [5], segons criteri del Servei de Planificació Territorial de la 
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Generalitat de Catalunya (en endavant, SPT), malgrat hi podem trobar una sèrie 
d’arguments en contra. 
 
 
3.2. CARACTERITZACIÓ DELS MODES DE TRANSPORT 
 
Per a conéixer els costos associats a la demanda de mobilitat, és a dir el conjunt de 
costos en relació amb la quantitat de persones transportades en un context determinat, 
és necessari determinar per a cada mode de transport el nombre físic de vehicles 
utilitzats en recórrer el trajecte d’anada i tornada del corredor considerat, així com el 
nombre de trajectes realitzats per cada vehicle. D’aquesta manera quedarà 
unívocament definit el procés de funcionament de cada mode de transport, i per tant el 
total de costos associats. Veurem a continuació cóm el cas del vehicle privat és trivial, 
però tanmateix serà necessari suposar, pel cas de línies públiques de transport, unes 
hipòtesis que es tradueixin en la definició completa d’un model d’operativa del sistema. 
D’altra banda, caldrà considerar i valorar el conjunt de paràmetres de què dependrà el 
funcionament de cada mode de transport, que, com veurem, determinaran 
substancialment el comportament dels costos.  
 
 
3.2.1. EL VEHICLE PRIVAT 
 
És el vehicle privat el mode de transport més senzill de caracteritzar. Per a transformar 
el trànsit de passatgers a trànsit de vehicles privats i conéixer així la magnitud dels 
costos associats que en depenen no necessitem més que la ocupació mitjana estimada 
per vehicle. Prendrem un valor constant i igual a 1,28 passatgers per vehicle, valor mig 
d’ocupació a Catalunya segons dades oferides per [8]. Així, els costos associats al 
transport de passatgers per carretera en vehicle privat dependran dels paràmetres 
següents: 
 
• Paràmetres del corredor 
 

- Distància que cobreix el corredor 
- Percentatge de tram urbà del recorregut 
- Tipologia de vies per les quals circulen els vehicles (autopista/autovia, carretera   

principal, carretera secundària o via urbana) 
 
• Paràmetres propis del mode de transport considerat 
   

- Velocitat comercial mitjana del recorregut 
 

 
3.2.2. AUTOBÚS 
 
Per a la valoració dels costos en funció del nombre de passatgers en el cas d’un 
transport públic, tant per carretera com per ferrocarril, és necessari conéixer, com hem 
avançat, la operativa del sistema de transport, traduïda en el nombre de vehicles que 
necessitarà el servei i el nombre de trajectes per vehicle al dia. D’aquesta forma 
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coneixerem les variables relacionades amb el nombre de vehicles en trànsit i podrem 
calcular el valor de les partides de costos associats a aquestes variables. En el cas del 
vehicle privat això es soluciona sense més problema que coneixent la ocupació mitjana 
per vehicle, com acabem de veure. Ara és necessari definir, no obstant, el 
funcionament de les línies de transport, com veurem a continuació, segons la 
metodologia proposada a l’estudi [5]. 
 
Anomenem factor d’hora punta, fhp, al percentatge de la demanda total diària que es 
preveu que es condensi en l’anomenada hora punta del dia, que és l’espai de temps 
que rep major càrrega de passatgers en tot el dia. Segons dades del SPT, en el cas del 
transport públic per carretera podem estimar que fhp = 11%. Mitjançant aquest valor es 
pot conéixer l’interval d’hora punta, Ihp, definit com el temps que transcórre entre el pas 
per estació per dos vehicles consecutius en hora punta del dia, és a dir l’invers de la 
freqüència. Aquest interval d’hora punta, expressat en hores, es calcula com 
 

hp
hp fDemanda

vehicleCapacitatI
·

_
=   (3.1), 

 
on la Capacitat del vehicle és el nombre màxim de passatgers que aquest vehicle pot 
transportar en cada desplaçament i la Demanda és el nombre de passatgers a donar 
servei al dia. Es suposa, imposem, que cada servei es composa d’un sol autobús, és a 
dir, que mai surten dos o més autobusos junts. Hem d’establir un Ihp màxim per a 
baixes demandes (menys de 1.000 passatgers diaris) i elevades demandes (més de 
1.000 passatgers diaris), en nom de la qualitat del servei. Segons criteris del SPT, 
prendrem per a baixa demanda un Ihp màxim de 3 hores i per a elevada demanda un 
un Ihp màxim de 1.5 hores.  
 
L’invers de l’interval d’hora punta es correspon, així, amb la freqüència de pas en hora 
punta. La freqüència diària per sentit serà, tanmateix, la freqüència de pas en hora 
punta dividit per un percentatge (factor de freqüència diària) que es correspondria amb 
el factor d’hora punta definit. Però per tal de donar una freqüència que garanteixi uns 
horaris correctes que abasteixin la totalitat del dia, s’estima aquest factor en un 7% [5]. 
Així, 

 

07,0·_
·

sen___
vehicleCapacitat

fDemanda
titperdiàriaFreqüència hp=   (3.2), 

 
 
Aquesta freqüència es correspon, doncs, amb el nombre de circulacions diàries del 
servei. El temps de volta completa, amplificat en un 10% per concepte de retard 
inherent al servei (lay-out), en servirà, finalment, per conéixer, doncs, el nombre físic 
de vehicles N necessaris per a cobrir el servei, en funció, és clar, de la velocitat 
comercial mitjana del servei, donat que 
 

+












=

hpI
completavoltaTempsN __

 (3.3). 
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És a dir, com que l’interval d’hora punta requerirà d’una major freqüència de pas de 
vehicles que qualsevol altre moment del dia, en dividir el temps de circuit d’un vehicle 
entre el temps entre passos de dos vehicles consecutius en l’espai de temps de major 
freqüència obtenim, tot arrodonint el resultat cap a l’enter immediatament igual o 
superior, el nombre de vehicles necessari per a cobrir la demanda en hora punta, que 
serà suficient per a cobrir els desplaçaments en qualsevol altre moment del dia. La 
ocupació mitjana s’aconsegueix dividint la demanda total diària entre el nombre de 
circulacions diàries del servei. 
 
Així, els costos associats al transport públic de passatgers per carretera, expressats com 
sempre en M€, dependran de variables ja conegudes mitjançant l’esquema de 
funcionament de la línia i d’altres a variar segons les característiques del corredor a 
considerar, resumides totes elles a continuació:  
 
• Paràmetres del corredor 
 

- Distància que cobreix el corredor 
- Percentatge de tram urbà del recorregut 
- Tipologia de vies per les quals circulen els vehicles (autopista/autovia, carretera   

principal, carretera secundària o via urbana) 
 
• Paràmetres propis del mode de transport considerat 
 

- Velocitat comercial mitjana del recorregut 
- Tipus de vehicle emprat en el servei 

 
 
3.2.3. FERROCARRIL 
 
L’esquema de funcionament d’una línia de ferrocarril és essencialment el mateix que el 
de una línia de transport públic per carretera. El càlcul del nombre físic de vehicles 
necessaris pel servei, així com el número de trajectes a realitzar, depenen de les 
mateixes variables que  en el cas anterior, per bé que es considera, segons dades del 
SPT, un factor d’hora punta superior (un 15%) i un factor de freqüència també superior 
(un 9,4%, donat la magnitud habitual de la demanda del ferrocarril). 
 
Així, els costos associats al transport públic de passatgers per ferrocarril, expressats 
com sempre en M€, dependran de variables ja conegudes mitjançant l’esquema de 
funcionament de la línia i d’altres a variar segons les característiques del corredor a 
considerar, resumides totes elles a continuació:  
 
• Paràmetres del corredor 
 

- Distància que cobreix el corredor 
- Percentatge de tram urbà del recorregut 
- Percentatge de tram en túnel 
- Tipologia de vies per les quals circulen els vehicles (doble via o via única) 
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• Paràmetres propis del mode de transport considerat 
 

- Velocitat comercial mitjana del recorregut 
- Tipus de vehicle emprat en el servei 
- Tipologia de línia: rodalies o regional 
- Tipologia de catenària 
- Tipologia de subestacions 
- Tipologia d’estacions i distància entre elles 
- Tipologia de sistema de comunicacions i telecontrol 
- Tipologia dels centres de comandament 

 
 
3.3. PROCEDIMENT 
 
Tota la informació referent a costos i sistemàtica de funcionament de les línies de 
transport segons modes (vehicle privat, autobús i ferrocarril) s’ha incorporat a un full de 
càlcul proposat per l’estudi [5] existent en format Microsoft Excel, de forma que per a 
cada medi de transport considerat queden plasmats en gràfiques de dos eixos els 
costos anuals desitjats associats al transport en relació al nombre d’usuaris (associats a 
la mobilitat obligada particular associada al corredor) d’aquest medi de transport, per a 
trajectes d’anada i tornada en corredors que cobreixin distàncies entre els 2 i els 250 
kms, suficients per a cobrir els possibles itineraris dins la geografia catalana, i segons la 
operativa del sistema descrita a l’apartat anterior.  
 
Com veurem, les corbes resultants de cada mode es corresponen amb rectes 
ascendents que, superposades, intersectaran – o no – en punts (que anomenem 
llindars de mobilitat) que ens proporcionaran el nombre d’usuaris a partir del qual un 
mode de transport serà, tal i com hem definit, més desitjable que un altre, per a una 
distància donada. Els costos associats (eix Y) es corresponen a les despeses anuals, 
però el nombre d’usuaris es refereix al total diari. Per a conéixer, doncs, el total de 
passatgers anuals i determinar així els costos anuals, s’opta per considerar que en un 
any hi ha un total de 260 dies feiners, segons dades de la SPT, de forma similar a com 
s’opera a d’altres estudis [5] [9]. Així, la mobilitat a què es fa referència a aquestes 
gràfiques és la obligada, és a dir, la referent a motius per treball, que és aquella a la 
que estan referits els habituals estudis estadístics de mobilitat mitjançant enquesta. En 
farem referència posteriorment. 
 
Podem apreciar la tendència tipus del comportament dels costos del transport de 
passatgers segons modes a la figura 3.1. Aquesta gràfica representa els costos totals 
anuals associats al transport de passatgers per a un corredor genèric a Catalunya per a 
una distància de 100 kms, exceptuant els costos associats a les externalitats, així com 
les amortitzacions referents als costos de primera implantació de via. Com es pot 
observar, el vehicle privat presenta un pendent més pronunciat que la resta (costos 
variables elevats), però en contrapartida té uns costos inicials (per a baixa demanda) 
baixos en relació als altres modes. Autobús i ferrocarril presenten pendents més 
lleugers però costos inicials de primera implantació més elevats que es tradueixen en 
ordenades a l’origen més elevades. D’aquest exemple, doncs, es desprèn que el 
ferrocarril és més desitjable que l’autobús a partir d’una demanda de 2100 passatgers, i 
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més desitjable que l’autobús a partir dels 500 passatgers. L’autobús resulta, igualment, 
més desitjable que el vehicle privat a partir dels 150 passatgers. En altres paraules, 
segons els costos considerats, la gràfica ens indica que a la societat li resulta més 
barat, en un corredor genèric de 100 kms a Catalunya, el transport de 2100 o més 
persones en ferrocarril que el transport de 2100 o més persones en una línia de 
transport públic per carretera, baixant aquest llindar a 500 i 150 persones si comparem 
ferrocarril i vehicle privat o autobús i vehicle privat, respectivament. Cal tenir en 
consideració aquest exemple tan sols com a una referència de la tendència de costos 
associats a cada medi de transport. Més endavant oferirem resultats.  
 

 
 

Figura 3.1.  Exemple de gràfica de costos anuals totals del transport de passatgers, excloent-hi externalitats, 
associats a la mobilitat obligada diària pròpia de cada mode. Font: elaboració pròpia. 

 
 
Aplicant aquesta metodologia per a cada distància considerada obtenim, en funció dels 
paràmetres que defineixen els costos i el funcionament dels modes de transport, 
aquells valors de mobilitat obligada llindar particular a partir de la qual és desitjable la 
implantació d’una nova línia de transport públic de passatgers. Finalment, aglutinant la 
informació resultant de variar raonablement els paràmetres disponibles per a cada 
distància donada, podem obtenir gràfiques que ens mostrin la mobilitat obligada 
requerida per a què, donada una distància qualsevol, sigui desitjable aquesta nova línia 
segons els costos considerats. El full de càlcul està dissenyat de forma que hi hagi una 
interacció entre la gràfica oferida pel model i l’entrada de valors dels paràmetres, és a 
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dir, podem anar variant a voluntat els rangs de valors dels paràmetres explicats i alhora 
veure gràficament els canvis que es produeixen en els valors dels llindars de mobilitat. 
La dificultat d’aquest procediment resideix en el fet que es desitja arribar a una única 
corba empírica de mobilitat llindar en relació a la distància del corredor, i això comporta 
assignar a cada distància uns valors representatius dels múltiples paràmetres que 
entren en joc, de forma que s’ofereixin valors per a la mobilitat obligada el més 
generalistes possible pel context de Catalunya.  
 
Per tant, seguint una estructuració de la cerca de dades que tot seguit s’explicarà, 
arribarem a trobar per a cada distància considerada un seguit de valors de mobilitat 
llindar en funció dels valors escollits pels paràmetres. El registre de tots els valors 
trobats es troba a l’Annex que s’adjunta al final d’aquest document. 
 
 
3.4. ESTRUCTURA DE COMPARACIÓ DELS MEDIS DE TRANSPORT  
 
La tasca d’obtenció de dades s’ha estructurat en dues fases, variant convenientment els 
paràmetres en cada una d’elles dins uns marges corresponents a unes hipòtesis que 
explicarem a continuació.  
 
En primer lloc s’han superposat les gràfiques cost anual vs. mobilitat obligada del 
vehicle privat i l’autobús de capacitat de 56 passatgers per a distàncies de 2, 4, …, 8, 
10, 15, 20,…, 70,  80, 100, 120, …, 250 kms. en dues seqüències. La primera considera 
tots els costos relacionats al Capítol 2, és a dir interns i externs, i la segona exclou les 
externalitats per tal de veure quin és el comportament segons els costos interns 
exclusivament, és a dir els fixes, els d’operació, els del temps i els sobrecostos 
ocasionats sobre aquests deguts a la congestió. S’ha optat per escollir l’autobús de més 
capacitat per ser el més eficaç i barat per a qualsevol línia de transport regular, per bé 
que igualment s’ofereix una referència al comportament de la resta de tipus 
d’autobusos en les mateixes condicions.  
 
És en aquest cas on es té menor nombre de paràmetres a variar. Un cop fixat el tipus 
d’autobús – el de capacitat de 56 passatgers – només resta per escollir el camp de 
velocitats dels vehicles i els percentatges de tram urbà del recorregut (el percentatge 
d’autopista del recorregut, veurem, és irrellevant en aquest cas). Amb això s’obté el 
llindar de mobilitat per a cada distància i per tant la funció mobilitat obligada particular 
llindar vs. distància per a l’autobús en relació al vehicle privat.  
 
En segon lloc s’han superposat les gràfiques cost anual vs. mobilitat obligada de 
l’autobús de 56 passatgers de capacitat i el ferrocarril per a distàncies de 2, 4, …, 8, 10, 
15, 20,…, 70,  80, 100, 120, …, 250 kms. en dues seqüències, de forma anàloga al cas 
anterior, és a dir considerant o no respectivament les externalitats. En cap cas s’han 
considerat en aquesta fase els costos de primera implantació de via (amortitzacions), 
partides que s’afegeixen posteriorment. S’ha de diferenciar pel cas de rodalies – fins a 
80 kms – i regionals – a partir de 80 kms, en els que les característiques del traçat i els 
vehicles són diferents.  
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En aquest cas hi ha un major nombre de paràmetres a utilitzar, com hem vist, i per tant 
un major nombre de simplificacions i decisions a tenir en compte. Un cop escollits els 
valors representatius dels paràmetres tornem a obtenir, com en el cas anterior, els 
valors model de la mobilitat obligada llindar que busquem en la comparació de 
ferrocarril i autobús per cada distància. 
 
No s’ofereixen els valors dels llindars de mobilitat obligada per a la comparació entre 
ferrocarril i vehicle privat, tan sols es fa un estudi previ orientatiu recollit a l’apartat 
A.2.1 de l’Annex. Com veurem, busquem la implantació d’un servei de ferrocarril 
presuposant que existeixen línies de transport públic per carretera, així és que aquestes 
dades no prenen aquí importància i només s’ofereixen de forma orientativa. 
 
Amb això es poden oferir els resultats de l’anàlisi comparativa en forma de gràfiques 
costos vs. mobilitat obligada particular que absorbeix cada mode de transport, i podem 
passar a mobilitats obligades totals del corredor tot coneixent els percentatges habituals 
de quota de mercat que s’emporta cada mode de transport, en una posterior fase 
d’anàlisi de resultats. 
 
 
3.5. ESTRUCTURA I GESTIÓ DE RESULTATS 
 
El nombre de paràmetres i la variació dels seus valors dins uns intervals raonables 
produeix un elevat nombre de diferents casos diferents susceptibles de ser 
implementats al full de càlcul per a obtenir resultats, és a dir, per a la obtenció de 
valors de la mobilitat llindar entre dos medis de transport. Tanmateix, per a apreciar la 
sensibilitat d’aquests resultats davant la variació dels paràmetres, així com la seva 
magnitud en els casos representatius de de la situació més generalista, no es necessari 
obtenir els valors llindars per a cada cas en concret, tasca que, d’altra banda, resultaria 
molt feixuga, i fins i tot excesiva. 
 
Així, s’ha decidit realitzar un mostratge de dades variant els paràmetres de què 
depenen els costos dins els rangs considerats com raonables, perà sense analitzar tots 
els casos possibles. L’Annex 1 que completa aquest estudi suposa el compendi de la 
base de dades recollida. S’estructura en dos capítols ben diferenciats: un mostratge 
inicial de dades i un mostratge que anomenem ajustat, que serà el definitiu, el que 
prenem en consideració per a la caracterització del corredor genèric. A partir de les 
tendències observades el primer treball d’obtenció de dades (mostratge inicial), en què 
bàsicament es varien progressivament les velocitats comercials dels modes a mida que 
el corredor genèric augmenta la distància entre origen i destinació, es modifiquen una 
sèrie de paràmetres tot mantenint la resta fixes, arribant als resultats que s’ofereixen 
com representatius del cas general (mostratge ajustat), així com al seu nivell de 
dispersió al voltant dels valors mitjans.  
 
A continuació oferim i analitzem els valors presos en consideració per a cada paràmetre 
d’estudi. 
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3.6. L’ESCENARI DE CÀLCUL. HIPÒTESIS DE RESTRICCIÓ DE 
PARÀMETRES 
 
La present anàlisi de costos resulta molt ambiciosa, doncs tracta de sintetitzar, per a 
cada distància, les característiques de qualsevol corredor donat al territori català. És 
evident que el traçat dels diferents corredors que es poden establir per a una distància 
poden presentar unes característiques molt diferents, i s’ha de fer un exercici de síntesi 
en la cerca dels atributs més representatius possibles del conjunt per a cada distància, 
o, si més no, cal establir unes hipòtesis sobre les característiques del corredor tipus que 
s’analitzarà. 
 
Aquesta qüestió queda traduïda en el nostre estudi en els rangs de valors que 
prendrem en consideració per a cada paràmetre de què depenen els costos que hem 
considerat. Com veurem, molts d’aquests valors no significaran grans canvis en els 
valors de les mobilitats llindars que cerquem, però malauradament hi haurà d’altres que 
sí seran determinants. El que fem per a superar aquest conflicte és acotar 
raonablement els valors d’aquests paràmetres i veure cóm varien els resultats dins 
aquests marges establerts, prenent com a representatius els casos crítics. 
 
Com hem vist, podem classificar els paràmetres de què depenen els costos en dos 
grans grups: paràmetres referents al corredor i paràmetres depenents del mode de 
transport considerat. Estudiem ara els valors presos en consideració per a cada un 
d’aquests grups. 
 
 
3.6.1. PARÀMETRES DE DEFINICIÓ DELS CORREDORS. RANGS DE VALORS 
ADOPTATS. 
 
Hem establert anteriorment que el corredor en si vindrà definit pels següents 
paràmetres: 
 

- Distància que cobreix el corredor 
 
- Percentatge de tram urbà del recorregut 
 
- Tipologia de vies per les quals circulen els vehicles (autopista/autovia, carretera   

principal, carretera secundària o via urbana; via única o doble via) 
 
Analitzem cada un d’ells per separat: 
 
 
3.6.1.1. DISTÀNCIA QUE COBREIX EL CORREDOR 
 
La distància que defineix el corredor és un paràmetre pres en consideració, com hem 
vist, per a tot l’espectre de valors possibles per al territori català, entre 2 i 250 kms, i 
per tant no resulta un factor de decisió. 
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3.6.1.2. PERCENTATGE DE TRAM URBÀ DEL RECORREGUT 
 
El percentatge de tram urbà del recorregut és, sens dubte, com veurem posteriorment, 
el paràmetre de definició dels corredors més influent en la sensibilitat de les corbes cost 
vs. mobilitat obligada de passatgers en el cas del vehicle privat i l’autobús (no es 
consideren en aquest estudi problemes de congestió a les noves línies de ferrocarril a 
implantar). En efecte, hi ha tot un seguit de costos associats al transport que en 
depenen i varien el seu valor substancialment en modificar-lo. És el cas dels 
sobrecostos originats per la congestió davant els costos del temps, els costos d’operació 
i les externalitats. Més endavant podrem apreciar aquestes diferències. Però pel model 
base de corredor, definit al mostratge ajustat, estipularem que una part fixa del 
recorregut sigui en tram urbà, sempre al voltant dels 5 i els 15 kms – tret dels 
corredors de fins a 15 kilòmetres entre origen i destinació, en què s’imposen 
percentatges del 0 i el 100% per la seva poca longitud – per a considerar una situació 
generalista en què tinguin cabuda dues situacions extremes: 
 

- Un corredor genèric que enllaci un nucli urbà important, de més de 100.000 
habitants, amb un altre de similar o inferior, en què s’han de travessar poques, si 
no cap, poblacions intermitges, mitjançant vies de comunicació directes o semi-
directes, això és, que no obliguin a discórrer per d’altres poblacions intermitges. 
En aquest cas atribuïm 5 kms de tram urbà. 

 
- Un corredor genèric que enllaci poblacions d’inferior ordre i que per tant estiguin 

comunicades mitjançant vies que obliguin a passar per zones urbanes intermitges 
o perquè facin diverses escales per a arribar a la demanda necessària. En aquest 
cas imposem 15 kms de tram urbà. 

 
És ben cert que existiran corredors que no s’adaptin exactament a aquestes 
característiques, però hem pensat que 15 kms urbans són suficients per a representar 
les connexions desitjables entre dues poblacions qualsevol a Catalunya, en mitjana. 
Aquest estudi està dirigit cap a l’anàlisi de corredors en què siguin potencialment 
competitius els serveis de transport públic mitjançant autobús, i per tant no prendrem 
en consideració corredors en què els serveis de transport públic per autobús regular faci 
constants escales, en itineraris no competitius davant el vehicle privat, com seria el cas, 
per exemple, de línies de transport que connecten Barcelona amb la Jonquera fent 
aturada a totes les poblacions turístiques costaneres (és el cas del servei que ofereix, 
per exemple, l’empresa Eurolines, que triga 8 hores en realitzar aquest trajecte). 
 
En el mostreig inicial es van prendre tres valors extrems de percentatge de tram urbà 
decreixents segons la distància coberta pel corredor en la comparació bus – vehicle 
privat, i tan sols un per l’anàlisi ferrocarril – autobús, també decreixent segons la 
distància per a mantenir 10 kms de tram urbà. La informació resultant ens va servir per 
a observar les tendències associades de les corbes de mobilitat llindar. 
 
 
3.6.1.3. TIPOLOGIA DE VIES 
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La tipologia de vies per les quals es materialitzen els corredors es simplifiquen aquí de 
la següent forma: 
 

- Per a vehicle privat i autobús, només en depenen els costos associats a dues 
externalitats. Només distingirem entre percentatge d’autopista i percentatge sense 
autopista, fent una mitjana del cost associat a l’ocupació de l’espai segons 
carretera principal i carretera secundària. En els dos mostratges de dades no ha 
quedat reflectit aquest concepte, i ens hem conformat amb mantenir un 
percentatge fix del 50% en tram d’autopista del corredor. D’altra banda, veurem, 
això no té rellevància en la comparació d’aquests modes. 

 
- Per al ferrocarril fixarem sempre via doble per a trajectes de rodalies (fins a 80 

kms), i via única per a trajectes de regionals (des de 80 fins a 250 kms), d’acord 
amb el criteri de la DGPT. Amb això es busca apropar l’estudi a les mínimes 
condicions tècniques a adoptar a una línia de nova implantació. Considerem que 
un tren de rodalies estarà sotmés a una càrrega important que sens dubte 
aprofitarà els avantatges de la doble via, no tan necessària potser a mig plaç pel 
ferrocarril de regionals. 

 
 
3.6.2. PARÀMETRES REFERENTS ALS VEHICLES. RANGS DE VALORS 
ADOPTATS. 
 
Cada un dels medis de transport considerats tenen unes característiques pròpies 
traduïdes en uns paràmetres de què depenen els costos associats, i per tant s’han 
d’escollir, com sempre, uns valors raonables per a aquests paràmetres. Vegem – los per 
separat. 
 
 
3.6.2.1. VELOCITAT COMERCIAL 
 
És sens dubte el paràmetre més significatiu en la tendència de les corbes de costos vs. 
mobilitat, arribant a oferir valors llindars molt dispars en variar el seu valor tot 
mantenint la resta constant. Podem apreciar aquesta tendència a l’Annex de registre de 
resultats. La velocitat emprada marca el temps de recorregut, i aquest factor és decisiu, 
com analitzarem posteriorment, donat que es un cost associat al conjunt de persones 
en moviment. 
 
De nou hem de trobar un equilibri per a poder representar en uns rangs de valors 
coherents la totalitat dels casos que volem que quedin representats en aquest estudi, i 
per tant les velocitats comercials hauran de variar segons la distància que cobreixi el 
corredor considerat i segons el vehicle que considerem: 
 
 
Vehicle privat 
 
El vehicle privat és el medi de transport amb més velocitat comercial de tots els 
considerats. En el mostratge inicial, partint de l’interval de 10 – 30 kms/hora per a 
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distàncies fins als 6 kms, anem augmentant els límits d’aquest rang de valors, passant 
pels 30 – 60 kms/hora per a distàncies de 15 kms, els 45 – 80 kms/hora per a 
distàncies de 40 kms, els 70 – 90 kms/hora per a distàncies de 100 kms i els 80 – 120 
kms/hora per a distàncies a partir dels 180 kms. Amb això es pretén, com sempre, 
englobar corredors lents, que transcorrin per carreteres secundàries o amb elements 
que facin disminuir la velocitat (zones urbanes, interseccions, zones amb congestió,…) i 
corredors ràpids que permetin desenvolupar velocitats punta durant gran part del 
recorregut (autopistes, zones sense congestió,…). El progressiu augment de la velocitat 
comercial, partint de velocitats tan baixes, es correspon amb el fet que corredors curts 
enllaçaran dues poblacions properes, i per tant les velocitats assolides seran petites 
(percentatges de tram urbà propers al 100%), i en augmentar la distància coberta pel 
corredor aquesta velocitat comercial podrà també augmentar en la mesura que 
diminueix el percentatge de tram urbà. 
 
En el mostratge representatiu de dades s’opta per simplificar, prenent dues velocitats 
de referència (40 i 70 kms/hora) per a trajectes considerats com a “rodalies” (fins als 
80 kms), i dues més (60 i 100 kms/hora) per a trajectes considerats com a regionals 
(des dels 80 kms). Tanmateix s’efectua una duplicitat d’informació per a distàncies 
intermitges, des dels 60 fins als 160 kms. Es parteix de velocitats tan altes per a 
trajectes curts tot prenent en consideració que els efectes de la congestió sobre les 
velocitats comercials són quantificats en la corresponent partida de sobrecostos per 
congestió sobre el temps de viatge, i per tant no cal reduir en extrem les velocitats. De 
forma similar s’opera amb les velocitats de l’autobús. 
 
 
Autobús 
 
En el cas de l’autobús es prenen velocitats inferiors degut a les possibles escales 
realitzades, i segons les dades oferides per la referència [6]. Aquest document classifica 
les línies de transport en 5 grups: 
 

- Línies que no passen per Barcelona i fan un recorregut anual de menys de 
110.000 km/any (grup A) 

 
- Línies que no passen per Barcelona i fan un recorregut anual de més de 110.000 

km/any (grup B) 
 

- Línies que passen per Barcelona i fan un recorregut anual de menys de 325.000 
km/any (grup C) 

 
- Línies que passen per Barcelona i fan un recorregut anual de més de 325.000 

km/any (grups D i E) 
 
Les velocitats comercials assolides pels autobusos de les línies de cada grup, així com 
les distàncies mitjanes per expedició de cada grup es poden apreciar a la taula següent: 
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GRUP 

DISTÀNCIA 
MITJANA PER 

EXPEDICIÓ 
 (kms) 

VELOCITAT 
COMERCIAL 

MITJANA 
(kms/hora) 

A 13,84 25,18 

B 19,68 30,12 

C 47,61 39,69 

D 31,95 35,26 

E 74,75 45,89 

 
Taula 3.1. Velocitats i distàncies mitjanes per expedició referents als autobusos de servei regular de transport de 

passatgers a Catalunya l’any 2003. Font: Observatori del Transport Regular 
 de Viatgers per Carretera a Catalunya [6]. 

 
 

És ben cert que caldria analitzar el tipus de recorregut de les línies englobades per cada 
grup, perquè les característiques dins de cada un poden ser molt diferents, però com a 
referència, donat el caire generalista del nostre estudi, aquestes dades ens són 
suficients. Prenent en consideració aquesta taula, les velocitats mitjanes segons la 
distància coberta pel corredor parteixen en el mostratge inicial dels 10 – 20 kms/hora 
per a corredors de fins a 8 kms, passant pels 30 – 40 kms/hora per a corredors entre 
25 i 40 kms, els 40 – 55 kms/hora per a corredors entre 80 i 120 kms i arribant als 70 – 
85 kms/hora per a corredors a partir dels 160 kms. Però pel mostratge ajustat, el 
definitiu i representatiu de referència pels resultats finals, agafem dues velocitats de 
referència (30 i 40 kms/hora) per a trajectes de rodalies (fins a 80 kms) i dues més (40 
i 70 kms/hora) per a regionals (a partir de 80 kms). Els 70 kms/hora són els únics no 
reflectits a la taula 3.1., però tanmateix considerem que és una velocitat comercial 
màxima raonable per a llargs recorreguts, especialment si la comparem amb la presa en 
consideració pel vehicle privat (100 kms/hora). Igualment s’efectua una duplicitat 
d’informació per a distàncies intermitges, des dels 60 fins als 160 kms, tal i com s’ha 
explicat. 
 
Ferrocarril 
 
Pel cas del ferrocarril s’han consultat les velocitats mitanes segons la distància 
recorreguda en els horaris de RENFE [16] de diverses línies. Podem veure un extracte 
en la taula 3.2 
 
 

TRAJECTE NOMBRE DE 
PARADES 

DISTÀNCIA 
MITJA ENTRE 

PARADES 
(kms) 

DISTÀNCIA 
RECORREGUDA

 (kms) 

 
TEMPS MIG 

PER TRAJECTE 
 

VELOCITAT 
COMERCIAL 

MITJA 
(kms/hora) 

Línia C1. Aeroport – 
Mataró 17 2.88 49 1h 02 min 47 

Línia C2. Granollers 
- Vilanova 18 4.55 82 1h 17 min 64 

R
O

D
A

LI
ES

 

Línia C3. BCN Sants 
– Vic 18 3.89 70 1h 24 min 50 
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Línia C4. Terrassa – 
Martorell 22 2.59 57 1h 15 min 46 

Línia R1. BCN  
Sants - Figueres 22 6.64 146 2h 06 min 70 

Línia R2. BCN Sants 
- Tortosa 18 9.55 172 2h 15 min 76 

Línia R3. BCN Sants 
– Ribes de Freser 26 4.61 120 2h 20 min 51 

Línia R4. BCN-Sants 
- Lleida 30 5.6 169 3h 48 min 44 

Línia R5. BCN-Sants 
- Lleida 30 5.6 169 1h 53 min 90 

Línia R6. 
 BCN Sants – Móra 

la Nova 
17 9.17 156 2h 28 min 63 

R
EG

IO
N

A
LS

 

Línia R7. Lleida – 
La Pobla 16 5.63 90 2h 5 min 43 

 
Taula 3.2. Exemples de trajectes de les diferents línies de regionals i rodalies del servei de ferrocarril de RENFE 

 a Catalunya l’any 2004. Font: www.renfe.es [16]. 
 
 

Les característiques de les línies són ben similars, i és per això que hem emprat 
aquestes dades agafant, això sí, uns intervals de marge. En el mostratge inicial, 
especialment per a distàncies petites, les velocitats són sensiblement inferiors a les dels 
altres vehicles. Això es pot justificar des de dos punts de vista diferents: 
 

- Si considerem una possible ampliació de línies de metro, la referència de la 
velocitat mitjana del metro de Barcelona oferida per TMB a la seva web [17] (30 
kms/hora) resulta potser exagerada donat que els trajectes entre punt de partida i 
punt de destinació no acostumaran a ser en línia recta sino amb una sèrie de 
revolts marcats per la necessitat de connexió i, per tant, per a homogeneïtzar el 
recorregut davant el cotxe la velocitat comercial “real” en metro en enllaçar origen 
i destí ha de ser reduïda. 

 
- Si considerem una possible ampliació d’una xarxa de ferrocarril interurbà, objectiu 

que s’apropa més a la filosofia d’aquest estudi, la percepció de la velocitat 
comercial del tren per a l’usuari no és la real, donat que els temps d’espera 
prenen més importància, i per tant cal reduir-la. 

 
D’altra banda veurem en el corresponent capítol de resultats com per a distàncies 
curtes els valors de la mobilitat llindar són molt elevats o inexistents, i per tant aquest 
punt no té rellevància a nivell de resultats, sí a nivell de cerca de la dependència dels 
llindars amb les velocitats relatives entre modes i els seus valors absoluts. Així, les 
velocitats de referència parteixen dels 5 – 20 kms/hora per a distàncies de 2 a 15 kms, 
fins els 30 – 60 kms/hora per a distàncies de 40 a 80 kms. Per a distàncies superiors ja 
podem considerar com a referència les velocitats dels trens de Regionals de la taula 
3.2, ja constants entre els 80 i els 100 kms/hora. En el mostratge ajustat, doncs, 
tornem a prendre dues velocitats de referència per a rodalies i dues més per a 
regionals, corresponents als 40 – 50 kms/hora i els 50 – 70 kms/hora, respectivament. 
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3.6.2.2. TIPOLOGIA DE VEHICLES 
 
Hem d’escollir un tipus de vehicle representatiu pel cas de l’autobús i el ferrocarril. Pel 
cas de l’autobús, els registres de dades s’han limitat al de màxima capacitat, el de 56 
passatgers, per la senzilla raó que, donada la poca diferència existent entre la capacitat 
de les quatre tipologies considerades en el exercici de recull de costos, resulta evident 
la seva competitivitat. Això es fa palès tenint en compte dues consideracions: 
 

- El cost de l’amortització no difereix substancialment entre les diferents tipologies 
de vehicles, més encara si es reparteixen entre els anys de vida útil, com s’opera 
en aquest estudi. D’altra banda, un servei amb autobusos de menor capacitat 
necessitarà més unitats de vehicles, amb el conseqüent sobrecost associat. 

 
- En analitzar el comportament dels diferents vehicles vers la cerca dels llindars de 

mobilitat no trobarem gaires diferències, però aquestes es reflectirien en assumir 
mobilitats superiors, no les mínimes (les llindars), en haver d’utilitzar més vehicles 
per la mateixa càrrega de demanda. Ho veurem en el capítol següent. 

 
L’ús de vehicles de menor capacitat, no obstant, es justifica per motius de qualitat de 
servei de transport de passatgers per carretera per a corredors de mínima càrrega. És 
per això que en fem esment. 
 
El cas del ferrocarril resulta ben diferent. Les capacitats resulten significativament 
diferents entre les cinc tipologies considerades (veure taula 2.10), així com els costos 
associats. Cal observar el comportament de totes cinc, i és per això que en el mostratge 
general de dades hi són presents. Podem avançar la ineficiència dels vehicles de FGC en 
relació amb els de RENFE, amb menors costos associats per a similars capacitats. Pel 
mostratge ajustat s’ha decidit optar pel vehicle RENFE 451, que és el de mitjana 
capacitat dels tres existents d’aquesta companyia. Els valors dels llindars difereixen 
entre tots els vehicles considerats, i és aquest el que potser ens serveix com a 
referència, encara que les diferències registrades no són substancials – donat el caire 
generalista d’aquest estudi, és clar –. Cal tenir en compte, així mateix, que hem pres 
unes tipologies base de vehicles que les companyies poden modificar (afegint o treient 
unitats remolcades, normalment) segons la càrrega del corredor, i per tant hem hagut 
d’escollir una amb característiques mitjanes de capacitat.  
 
 
3.6.2.3. PARÀMETRES ASSOCIATS AL FERROCARRIL 
 
Només falta decidir què fem amb la resta de paràmetres de què depenen els costos 
associats al ferrocarril. Donat el número existent i la poca diferència entre els costos 
associats, hem decidit prendre valors mitjans per a tots ells. Així, per a l’obtenció de 
dades, tant a nivell general com el representatiu, adoptem els valors següents per a 
aquests paràmetres: 
 
•  Percentatge de tram en túnel 
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És aquesta una variable molt forta que ha de ser objecte d’estudi propi, especialment 
en considerar els costos d’amortització, de forma similar a com es fa amb el cost de les 
grans estacions terminals de passatgers. No considerem cap percentatge de tram en 
túnel en les dades finals representatives del corredor genèric. 
 
• Tipologia d’estacions i distància entre elles 
 
En mitjana agafem totes elles a cel obert i de tamany mig, és a dir les habituals, amb 
model d’operació automatitzat. Per a rodalies agafem, segons dades de la taula 3.2, 
una mitjana d’una cada tres kms. Per a corredors més llargs en servei de regionals, a 
partir dels 80 kms, agafem, segons dades de la citada taula, una mitjana d’una cada 8 
kms. 
 
• Sistema de comunicacions i telecontrol 
 
Ens decidim per l’estàndar, malgrat ser més car que el senzill, perquè entenem que les 
noves línies tendeixen evidentment a les noves tecnologies. 
 
• Centres de comandament 
 
Seguint amb el criteri anterior, escollim el sistema automatitzat. 
 
• Subestacions 
 
No hi ha diferències a nivell de manteniment, sí en canvi a nivell d’amortització. Per a la 
seva posterior consideració prendrem un preu d’amortització mig entre el cost de les 
soterrades i les existents a cel obert. 
 
Escollir el cas més extrem, en el sentit de costós, per a representar un corredor genèric, 
hauria estat exagerat. Els possibles nous corredors ferroviaris que s’establiran en un 
futur a Catalunya gaudiran d’unes característiques pròpies, amb certs percentatges de 
túnel, cert número de grans estacions intermodals de nova construcció i altres atributs 
que en alguns casos suposaran extracostos aquí no considerats. Però tanmateix 
apareixeran costos, en altres partides, més barats dels que proposem. En qualsevol cas, 
cada projecte vindrà acompanyat d’un estudi propi de costos i financiació i pensem que, 
en mitjana, són suficients els criteris aquí adoptats per a la definició de la fesomia base 
d’un corredor ferroviari genèric. 
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4. ANÀLISI DE RESULTATS 
 
4.1. INTRODUCCIÓ 
 
Ja hem concretat els objectius de l’estudi, classificat i identificat els costos associats al 
transport de passatgers i acotat els paràmetres de què depenen. També hem definit la 
metodologia de la operativa dels modes de transport públics. Estem en condicions 
d’oferir els llindars de mobilitat que, segons els costos considerats, qual·lifiquen de 
desitjable un mode de transport respecte un altre per a un corredor donat. 
 
En aquest capítol oferirem, en primer lloc, les anomenades corbes de mobilitat obligada 
llindar particular, és a dir les gràfiques en què queden representats aquests llindars per 
a cada distància, sempre considerant la mobilitat obligada pròpia de cada mode de 
transport. El desig és oferir resultats generals de forma que coneguem, per a una 
distància donada, el nombre de passatgers, segons mobilitat obligada, a partir del qual 
és més barat, mitjançant els costos considerats, l’establiment d’una nova línia de 
transport públic per carretera que el vehicle privat o bé l’establiment d’una línia de 
transport públic per ferrocarril que l’establiment d’una línia de transport públic per 
carretera. Posteriorment oferirem les corbes de mobilitat obligada llindar general del 
corredor, és a dir, la mateixa informació que abans, però en funció de la mobilitat 
obligada general del corredor, sota unes condicions determinades que explicarem. 
 
Hem d’ésser conscients de la variabilitat que poden patir els resultats que oferirem com 
a representatius d’un corredor genèric a Catalunya. Per això ens detindrem en analitzar 
la sensibilitat i la tendència dels resultats davant la variació de valors dels paràmetres 
de què depenen els costos, de forma que quedin definides les característiques base del 
nostre model. 
 
 
4.2. L’EFECTIVITAT DE L’AUTOBÚS DAVANT EL VEHICLE PRIVAT 
 
4.2.1  RESULTATS GENERALS 
 
Per a establir els valors de la mobilitat obligada particular llindar més representatius 
entre els dos modes de transport considerats juguem amb dues velocitats diferents per 
a cada medi de transport i dos percentatges de tram urbà del corredor per a cada 
distància, tot diferenciant entre corredors de fins als 80 kms i corredors de distància 
superior, tal i com vàrem establir al capítol anterior. Es fa aquesta distinció en relació a 
les dades oferides a la taula 3.1. A partir d’aquesta distància imposem, per a l’autobús, 
una velocitat màxima de 70 kms/hora. Així, proposem com a representatius els valors 
dels paràmetres que oferim a la taula 4.1. 
 
No distingim segons el percentatge d’autopista, donat que interpretem que el corredor 
és essencialment el mateix per als dos medis de transport considerats. És ben cert que 
per a un origen i destinació fixats el vehicle privat buscarà sempre el trajecte més 
còmode i l’autobús potser estarà lligat al conjunt d’escales que haurà de fer, però en tot 
cas traduïm aquest fet en la consideració d’elevades velocitats comercials pel vehicle 
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privat en relació a l’autobús. Això contraresta el fet de considerar sempre el mateix 
percentatge de tram en autopista per a ambdós modes de transport.  
 

DISTÀNCIA < 80 kms DISTÀNCIA > 80 kms 

TRAM URBÀ  5 – 15 kms (en corredors fins a 15 kms, tram urbà de 0% o 100%) 

VELOCITAT AUTOBÚS 30 – 45 kms/h VELOCITAT AUTOBÚS 45 – 60 kms/h 

VELOCITAT VEHICLE PRIVAT 40 – 70 kms/h VELOCITAT VEHICLE PRIVAT 60 – 100 kms/h 

% TRAM AUTOPISTA: EL MATEIX PER A AMBDÓS MEDIS DE TRANSPORT 

AUTOBÚS DE CAPACITAT 56 PASSATGERS 

 
Taula 4.1. Valors mitjans representatius dels paràmetres associats als costos del transport de passatgers per 

carretera. Font: elaboració pròpia. 
 

D’altra banda, el fet que aquest percentatge considerat sigui un o altre no és rellevant a 
nivell de cerca de llindars de mobilitat obligada perquè els costos associats a aquest 
concepte són fixes i iguals per a cotxe i autobús, i per tant els valors dels llindars no en 
dependran, encara que sí els valors absoluts dels costos resultants, cosa que d’altra 
banda no ens concerneix en aquest estudi. 
 
Per tant, per a cada distància donada hem tractat de cercar els intervals de valors dels 
llindars de mobilitat obligada segons les velocitats i percentatges de tram urbà 
proposats. La distància de referència per a què és necessari augmentar les velocitats 
comercials està establerta en els 80 kms, però tanmateix hem amplificat parcialment la 
informació, com ja havíem avançat, de manera que en l’espectre de distàncies entre els 
60 i els els 160 kms tenim el doble d’informació que a la resta, com especifiquem les 
taules 4.2. Els anomenats intervals de confiança són els valors que entenem més 
representatius dels paràmetres de què depenen els costos, i dónen lloc als llindars de 
referència finals per a cada distància. Els valors extrems busquen els llindars 
corresponents a situacions extremes, en tant estan manifestant els valors dels llindars 
tot prenent velocitats comercials mitjanes representatives de situacions on hi ha un 
extrem avantatge d’un o altre mode de transport.  
 
 

DISTÀNCIES 0 – 160 kms TRAM URBÀ 
REDUIT 

TRAM URBÀ 
ELEVAT 

VELOCITAT AUTOBÚS 
 30 kms/h 

VELOCITAT VEHICLE PRIVAT 
 40 kms/h 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
SUPERIOR 

(COTA SUPERIOR) 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
INFERIOR 

(COTA SUPERIOR) 
VELOCITAT AUTOBÚS  

45 kms/h 
VELOCITAT VEHICLE PRIVAT 

 70 kms/h 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
SUPERIOR 

(COTA INFERIOR) 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
INFERIOR 

(COTA INFERIOR) 
VELOCITAT AUTOBÚS 

 45 kms/h 
VELOCITAT VEHICLE PRIVAT  

40 kms/h 

VALORS EXTREMS 
INFERIORS 

VALORS EXTREMS 
INFERIORS 

VELOCITAT AUTOBÚS 
 30 kms/h 

VELOCITAT VEHICLE PRIVAT  
70 kms/h 

VALORS EXTREMS 
SUPERIORS 

VALORS EXTREMS 
SUPERIORS 
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DISTÀNCIES 60 – 250  KMS TRAM URBÀ 
REDUIT 

TRAM URBÀ 
ELEVAT 

VELOCITAT AUTOBÚS 
 40 kms/h 

VELOCITAT VEHICLE PRIVAT 
60 kms/h 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
SUPERIOR 

(COTA SUPERIOR) 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
INFERIOR 

(COTA SUPERIOR) 
VELOCITAT AUTOBÚS  

70 kms/h 
VELOCITAT VEHICLE PRIVAT 

100 kms/h 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
SUPERIOR 

(COTA INFERIOR) 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
INFERIOR 

(COTA INFERIOR) 
VELOCITAT AUTOBÚS  

70 kms/h 
VELOCITAT VEHICLE PRIVAT 

60 kms/h 

VALORS EXTREMS 
INFERIORS 

VALORS EXTREMS 
INFERIORS 

VELOCITAT AUTOBÚS 
 40 kms/h 

VELOCITAT VEHICLE PRIVAT 
100 kms/h 

VALORS EXTREMS 
SUPERIORS 

VALORS EXTREMS 
SUPERIORS 

 
Taules 4.2. Definició dels intervals de confiança i intervals extrems de velocitats segons distància dels llindars de 

mobilitat associats a la comparació bus – vehicle privat. Font: elaboració pròpia 
 
Els valors dels resultats per excés (quan la relació entre velocitat del vehicle privat i 
velocitat de l’autobús és alta) arriben a ser molt elevats o fins i tot no existir (la relació 
extrema per excés de velocitats del coche i bus arriben a no permetre l’aparició de 
llindars), però se’ls ha assignat el valor de 300 persones/dia per a deixar constància de 
la seva freqüència d’aparició. No es consideren representatius, al igual que els valors 
per defecte (quan la relació entre velocitat del vehicle privat i velocitat de l’autobús és 
inferior a 1), però es reflecteixen a la taula per a mostrar que no hem d’oblidar que el 
bus no és competitiu a qualsevol nivell davant el vehicle privat. Tota aquesta informació 
queda registrada a l’Annex 1 (Mostratge Ajustat, apartat A1.2), i es mostra gràficament 
a continuació (figures 4.1 i 4.2), per a costos totals i costos sense externalitats. 
 
Per a comprendre millor la informació que ens ofereixen les figures 4.1 i 4.2 s’han 
realitzat les figures contigües, 4.3 i 4.4, que tracten de reflectir les tendències dels 
llindars de mobilitat obligada particular a què hem arribat. La figura 4.3 es correspon 
amb les tendències marcades per la figura 4.1, i la figura 4.4 es correspon amb les 
tendències marcades per la figura 4.2. Segons la informació que ens ofereixen aquestes 
figures es poden establir unes interessants apreciacions: 
 
- Hi ha una clara diferència de tendències en l’evolució dels valors dels llindars de 

mobilitat a partir dels 15 kms respecte al que succeeix fins a aquesta distància. Això 
es deu al criteri utilitzat per a la definició del percentatge de tram urbà del 
recorregut fins aquesta distància i a partir d’ella. Pel cas de tram urbà reduït, el 
percentatge és nul fins als 15 kms i des d’aquí, el necessari per a mantenir un valor 
absolut de 5 kms de tram urbà associat a qualsevol distància de corredor. Pel cas de 
tram urbà elevat, el percentatge és del 100% fins als 15 kms i des d’aquí, el 
necessari per a mantenir un valor absolut de 15 kms de tram urbà associat a 
qualsevol distància de corredor. Això provoca una evident discontinuitat de valors 
dels llindars pel primer cas, tant si es consideren externalitats com si no. 
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Figura 4.1. Mobilitat obligada llindar particular per a la comparació autobús – vehicle privat segons distància del 
corredor i sense considerar externalitats. Mostratge ajustat.  Font: elaboració pròpia. 
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Figura 4.2. Mobilitat obligada llindar particular per a la comparació autobús – vehicle privat segons distància del 

corredor i considerant externalitats. Mostreig ajustat.  Font: elaboració pròpia. 
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Figures 4.3 i 4.4. Intervals de valors de mobilitat obligada particular i corba llindar per a la comparació autobús – 
vehicle privat segons distància del corredor i paràmetres. Mostreig ajustat. Font: elaboració pròpia. 
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- Fins els 15 kms la tendència dels llindars és desigual segons casos. Els intervals 
representatius en tram no urbà augmenten amb la distància si no considerem 
externalitats, és a dir, que en aquestes condicions, a major distància de trajecte, 
major mobilitat llindar. Aquest sorprenent resultat es tradueix en la necessitat inicial 
d’emprar més unitats d’autobusos per a materialitzar el servei de transport públic a 
mesura que el trajecte augmenta. Tanmateix, en considerar les externalitats 
l’autobús aconsegueix una reducció dels costos totals associats que aconsegueix 
canviar aquesta tendència. En el cas del corredor en zona urbana la tendència és 
sempre a la baixa, amb o sense la consideració d’externalitats, com cabria esperar a 
priori. 

 
- A partir dels 15 kms, la tendència als intervals representatius és creixent fins arribar 

a una certa estabilització, encara que no total, deguda sens dubte a la pèrdua de 
representació de tram urbà al recorregut, que puneix considerablement el vehicle 
privat en relació a l’autobús en relació als sobrecostos per congestió. Això concorda 
amb el comportament en no considerar tram urbà fins els 15 kms: en un límit de 
distància de corredor aquí no assolit (superior als 250 kms, l’estabilització completa 
no arriba a produïr-se abans) ambdúes tendències convergerien. És de preveure, a 
més, que a partir de l’estabilització, el comportament dels llindars en relació a la 
distància fòra a la baixa, tal i com succeeix fins els 15 kms en considerar tot el tram 
urbà, encara que a un ritme molt inferior. 

 
- Tret de la situació considerada en el primer punt d’aquestes observacions, el 

comportament dels llindars en considerar costos totals és el mateix que sense 
incloure externalitats, però de forma més compacta, és a dir amb valors de llindars 
més propers entre ells segons els diferents casos i amb tendència a l’alça o a la 
baixa més suavitzades. D’altra banda, els valors dels llindars considerant 
externalitats redueixen els dels que les exclouen en un 10 –20%. Això fa palès 
l’avantatge que suposa en externalitats el transport públic per carretera respecte el 
vehicle privat.  

 
- El canvi sobtat de velocitats comercials considerades a partir dels 80 kms no 

provoca un salt quantitatiu de valors dels llindars, i per això aquest salt no es 
reflecteix a les figures 4.3 i 4.4. 

 
- La línia de valors de llindars amb diferències extremes a favor del vehicle privat es 

dispara i arriba a l’infinit (el transport públic per carretera no és competitiu segons 
els costos considerats si el vehicle privat és molt més ràpid que l’autobús); la línia 
de valors de llindars amb diferències extremes a favor de l’autobús, en canvi, és 
molt estable i dóna valors de llindars molt baixos (el transport públic per carretera 
és molt competitiu segons els costos considerats si el vehicle privat és més lent que 
l’autobús) 

 
Amb això podem obtenir les gràfiques finals que prenem com a referència de la 
comparació de tots dos modes, una amb externalitats i l’altra sense. Per a això tracem 
la tangent superior als extrems superiors dels intervals més desfavorables, que es 
produeixen en considerar tram urbà mínim (el 5%) i baixes velocitats en tot el 
recorregut. S’obté l’envolvent que oferim igualment a les figures 4.3 i 4.4. Per a petites 
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distàncies els estudis de mobilitat han d’ésser més particularitzats a cada situació; els 
valors que prenen les nostres corbes per a aquestes distàncies, al voltant dels 100 – 
120 viatgers/dia en el cas més desfavorable, han de ser presos amb precaució. 
 
Tal i com hem traçat les corbes representatives de mobilitat llindar particular, podem 
assumir que no hi ha una diferència marcada de valors segons la distància, i per tant la 
corba suposa, en realitat, una cota constant orientativa de mobilitat llindar per a 
qualsevol distància. Aquest fenomen es conservarà en totes les comparatives 
posteriors. 
 
Aquestes corbes representen, d’altra banda, la totalitat dels casos possibles de 
tipologies de corredors que es poden produïr. Fins a 15 kms, en assumir tot el tram en 
zona urbana considerem corredors urbans o interurbans que enllacen poblacions 
colindants; en assumir tot el tram en zona interurbana considerem corredors de poca 
distància que enllacen dues petites poblacions properes. A partir dels 15 kms, en 
assumir poc tram en zona urbana (5 kms), englobem corredors que enllacen poblacions 
més o menys allunyades comunicades per vies directes o semidirectes que no passen 
per altres poblacions intermitges, i en assumir molt tram en zona urbana  parlem de 
corredors que enllacen poblacions més o menys allunyades connectades mitjançant vies 
que passen per d’altres poblacions, o bé que enllacen poblacions extenses que obliguen 
a passar per dins els seus nuclis urbans. Les figures 4.3 i 4.4 són les que emprarem, 
per tant, com a definitives i representatives de la comparativa entre autobús i vehicle 
privat per a mobilitat obligada particular. Cal recordar que són envolvents que volen 
marcar valors orientatius i tendències, i es corresponen amb una equació matemàtica a 
la que restem tota importància, malgrat serà emprada posteriorment per a poder 
expressar la informació en funció de la mobilitat obligada total del corredor. 
 
Cal insistir, un cop més, en la interpretació d’aquestes gràfiques. En comparar autobús i 
vehicle privat, les corbes dibuixades a les figures 4.3 i 4.4 ens diuen quin volum de 
persones han d’utilitzar, com a mínim i en funció de la distància coberta pel corredor, 
un nou servei d’autobusos implementat en un corredor qualsevol, per a poder afirmar 
que a la societat li està resultant més barat que el fet de que aquestes persones utilitzin 
un vehicle privat. 
 
 
4.2.2 SENSIBILITAT DELS RESULTATS 
 
4.2.2.1. VELOCITAT I PERCENTATGE DE TRAM URBÀ 
 
Les següents quatre gràfiques mostren les tendències dels resultats en un espectre més 
ampli de velocitats, tal i com hem definit anteriorment, per a l’autobús de 56 passatgers 
de capacitat. Les dades es corresponen amb el mostreig inicial (veure l’Annex de 
Registre de Dades, apartat A1.1), i reflecteixen el que succeeix en comparar el 
comportament dels modes de transport quan considerem dos percentatges diferents de 
tram urbà amb velocitats progressivament més elevades i diferències entre velocitats de 
cada mode també paulatinament més distanciades. Per a cada distància i en cada 
gràfica es representen intervals de confiança per a tres velocitats diferents d’autobús, 
cadascuna amb dues velocitats diferents pel vehicle privat.  
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Figures 4.5. Valor dels llindars de mobilitat obligada particular associats a l’establiment d’una línia de transport 
regular de passatgers per carretera en relació al vehicle privat per a corredors segons percentatges de tram urbà 

(elevat,al voltant dels 15 - 20 kms de tram urbà; baix, al voltant dels 2 - 5 kms), considerant costos totals  
o excloent externalitats. Mostratge inicial. Font: elaboració pròpia. 
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Es pot apreciar que, efectivament, en considerar percentatges de tram urbà elevats, els 
resultats baixen fins a un 20% respecte la situació amb els percentatges més baixos, 
igual que s’aprecia en les figures 4.1 i 4.2, però com ja havíem previst això no comporta 
canvis significatius en els valors dels llindars, i d’altra banda s’està agafant com a 
referència per al traçat de les corbes de mobilitat llindar el cas més desfavorable (5% 
de tram urbà). Per tant, la situació més desfavorable – la que manifesta llindars més 
alts – és la que no considera tram urbà. Igualment, les velocitats, si es mantenen 
properes entre els modes de transport encara que augmentin progressivament, 
marquen una evolució de resultats similars als proposats anteriorment com definitius. A 
més, si la velocitat comercial de l’autobús és elevada, aquest mode es presenta 
competitiu encara que la velocitat del vehicle privat també sigui molt elevada. 
 
Altrament, les anteriors figures 4.3 i 4.4 ens descriuen les principals tendències dels 
valors dels llindars segons les velocitats i el percentatge de tram urbà, que podem 
resumir com segueix: 
 
- Com hem apreciat segons les corbes de extrems de velocitat, no hi ha llindars per a 

qualsevol velocitat escollida. En marcar àmplies diferències de velocitat a favor del 
vehicle privat l’autobús perd la seva competitivitat. No obstant, si la velocitat 
comercial de l’autobús és superior a la del vehicle privat, la seva competitivitat és 
màxima i els llindars baixen a valors molt petits, encara que aquesta situació no és 
representativa. 

 
- En considerar poc tram urbà i baixes velocitats comercials obtenim el cas més 

desfavorable, i per tant el que marca la corba de mobilitat llindar. Hem suposat que 
que 15 kms sense tram urbà és una distància suficient per a representar els casos 
més extrems, però augmentar aquest límit en valors raonables marcaria un augment 
de la corba de llindars no substancial, potser fins un 20% més per a curtes 
distàncies. Igualment hem previst que en corredors curts el llindar ha de ser 
pertinentment revisat segons les seves característiques pròpies. 

 
- L’augment de les velocitats dels dos modes tot mantenint la diferència entre elles 

constant fa baixar els llindars; segons aquest paràmetre, el cas crític, que defineix 
per tant la corba de mobilitat, és el corresponent a corredors amb velocitats 
comercials baixes.  

 
 
4.2.2.2. CAPACITAT DE L’AUTOBÚS 
 
Els resultats anteriors es presenten comparant un autobús de capacitat 56 passatgers, 
considerat sempre com el més adient, en el sentit de rentable. En efecte, els llindars 
per a la resta de tipologies d’autobús poden ser aproximadament els mateixos, en 
creuar-se les corbes de costos tan aviat, però les diferències entre el cost amb vehicle 
privat i cost amb autobús són més petites en baixar la capacitat de l’autobús, i per tant 
l’estalvi decreix en baixar la capacitat del transport públic per carretera. 
 
Ho podem apreciar en la figura 4.6, en que queden reflectits els costos totals sense 
externalitats  per a tots els tipus d’autobusos, per a una distància exemple de 100 kms. 
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La mateixa tendència es manifesta per a qualsevol altra distància i conjunt de costos 
considerats, i per tant queda justificada la utilització de l’autobús de màxima capacitat 
al llarg de tot el present estudi. D’altra banda, és aquest el comportament que cabria 
esperar a priori. L’establiment de línies d’autobús de poca capacitat es sosté des del 
punt de vista de qualitat de servei, però no al nivell d’optimització d’estalvi de costos 
que es preten definir en el nostre estudi. 
 

 
Figura 4.6. Corbes exemple de la evolució dels costos totals sense externalitats segons mobilitat obligada d’un 

corredor de 100 kms per a cada tipus de vehicle considerat pel transport de passatgers 
 per carretera. Font: elaboració pròpia. 

 
 
 
4.3. L’EFECTIVITAT DEL FERROCARRIL DAVANT L’AUTOBÚS 
 
4.3.1. RESULTATS GENERALS 
 
El cas del ferrocarril en comparació amb l’autobús és desgraciadament més inexacte 
que l’anterior. En altres termes, s’observa una gran sensibilitat dels valors dels llindars 
de mobilitat obligada en relació amb la variació dels paràmetres de què depenen. En 
especial del percentatge de tram urbà, que afecta com abans els sobrecostos per 
congestió de l’autobús, i la velocitat comercial dels vehicles, que marcarà 
substancialment la viabilitat de l’estalvi de costos amb ferrocarril, com ara veurem. 
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El procediment és essencialment el mateix que en el cas anterior. Per a establir els 
valors de la mobilitat obligada particular llindar més representatius entre els dos modes 
de transport considerats juguem amb dues velocitats diferents per a cadascun, segons 
les taules 4.3 i dos percentatges de tram urbà del corredor per a cada distància, tot 
diferenciant entre corredors de fins als 80 kms (rodalies) i corredors de distància 
superior (regionals), de característiques diferents, explicades al capítol 3. 
 
Així, proposem com a representatius els valors dels paràmetres que oferim a 
continuació. 
 
 

DISTÀNCIA < 80 kms DISTÀNCIA > 80 kms 

TRAM URBÀ  5 – 15 kms kms (en corredors fins a 15 kms, tram urbà de 0% o 100%) 

VELOCITAT FERROCARRIL 40 - 50 kms/h VELOCITAT FERROCARRIL 50 - 70 kms/h 

VELOCITAT AUTOBÚS 30 - 45 kms/h VELOCITAT AUTOBÚS 45 - 60 kms/h 

50% TRAM AUTOPISTA PER A AUTOBÚS 

FERROCARRIL VIA DOBLE FERROCARRIL VIA ÚNICA 

3 kms ENTRE ESTACIONS FERROCARRIL 8 kms ENTRE ESTACIONS FERROCARRIL 

AUTOBÚS DE CAPACITAT 56 PASSATGERS. TREN TIPUS RENFE 451  

SENSE COSTOS D’AMORTITZACIÓ EN INFRAESTRUCTURA I VIA DE FERROCARRIL 

 
Taula 4.3. Valors mitjans representatius dels paràmetres associats als costos del transport de passatgers 

 per carretera (autobús) i ferrocarril. Font: elaboració pròpia. 
 

 
Per tant, com abans, per a cada distància donada hem tractat de cercar els intervals de 
valors dels llindars de mobilitat obligada segons les velocitats i percentatges de tram 
urbà proposats. La distància de referència que marca la diferència entre rodalies i 
regionals és la mateixa que abans, i s’ha operat de la mateixa forma que en el cas 
anterior, de manera que en l’espectre de distàncies entre els 60 i els els 160 kms tenim 
el doble d’informació que a la resta, com especifiquem a les taules 4.4. 
 
De nou, els anomenats intervals de confiança són els valors que entenem més 
representatius dels paràmetres de què depenen els costos, i dónen lloc als llindars de 
referència per a cada distància. Els valors extrems busquen els llindars corresponents a 
situacions extremes, en quant estan manifestant els valors dels llindars tot prenent 
velocitats comercials mitjanes representatives de situacions on hi ha un extrem 
avantatge d’un o altre mode de transport. Els valors per excés arriben a ser molt 
elevats o fins i tot no existir (la relació extrema de velocitats de vehicle privat i autobús 
arriben a no permetre l’aparició de llindars), però se’ls ha assignat el valor de 25.000 
persones/dia per a deixar constància de la seva freqüència d’aparició. No es consideren 
representatius, o, dit d’una altra manera, els llindars de mobilitat que oferirem tot 
seguit no contemplen, com en el cas anterior, aquest cas, però es reflecteixen a la taula 
per a mostrar que no hem d’oblidar, com abans, que el ferrocarril no és competitiu a 
qualsevol nivell davant l’autobús. 
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DISTÀNCIES 0 – 160 kms TRAM URBÀ 
REDUIT 

TRAM URBÀ 
ELEVAT 

VELOCITAT AUTOBÚS  
30 kms/h 

VELOCITAT FERROCARRIL 
 40 kms/h 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
SUPERIOR 

(COTA INFERIOR) 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
SUPERIOR 

(COTA INFERIOR) 
VELOCITAT AUTOBÚS  

45 kms/h 
VELOCITAT FERROCARRIL 

 50 kms/h 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
SUPERIOR 

(COTA SUPERIOR) 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
SUPERIOR 

(COTA SUPERIOR) 
VELOCITAT AUTOBÚS 

 45 kms/h 
VELOCITAT FERROCARRIL  

40 kms/h 

VALORS EXTREMS 
SUPERIORS 

VALORS EXTREMS 
SUPERIORS 

VELOCITAT AUTOBÚS  
30 kms/h 

VELOCITAT FERROCARRIL  
50 kms/h 

VALORS EXTREMS 
INFERIORS 

VALORS EXTREMS 
INFERIORS 

 
 

DISTÀNCIES 60 - 250 KMS TRAM URBÀ 
REDUIT 

TRAM URBÀ 
ELEVAT 

VELOCITAT AUTOBÚS 
 45 kms/h 

VELOCITAT FERROCARRIL 
 50 kms/h 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
SUPERIOR 

(COTA SUPERIOR) 

INTERVAL DE 
CONFIANÇA 
INFERIOR 

(COTA SUPERIOR) 
VELOCITAT AUTOBÚS  

60 kms/h 
VELOCITAT FERROCARRIL  

70 kms/h 
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 50 kms/h 
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VELOCITAT AUTOBÚS  
45 kms/h 
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70 kms/h 

VALORS EXTREMS 
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VALORS EXTREMS 
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Taula 4.4. Definició dels intervals de confiança i intervals extrems de velocitats segons distància dels llindars de 

mobilitat associats a la comparació bus – ferrocarril. Font: elaboració pròpia 
 
Tota aquesta informació queda igualment registrada a l’Annex final de l’estudi (apartat 
A2.2), i es mostra gràficament a continuació (figures 4.7 i 4.8), per a costos totals i 
costos sense externalitats. Com en el cas anterior hi ha una marcada tendència a 
l’estabilització al voltant d’una xifra de passatgers al dia. Les irregularitats inicials 
(traduïdes en la inicial dispersió de tendències que marca un descens fins als 15 kms 
per a tornar a augmentar els llindars) es deuen a que fins a aquesta distància, els 
valors del percentatge urbà són del 100% o bé del 0%, donat que hem previst un valor 
absolut de tram urbà de 5 kms (percentatge baix) i 15 kms (percentatge elevat), com 
en el cas anterior, i per a distàncies de corredor petites hem preferit considerar o bé 
gens o bé tot el tram en zona urbana, per a analitzar tendències extremes. Aquesta 
tendència inicial es prendrà en consideració en traçar l’envolvent dels llindars, que  
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Figura 4.7. Mobilitat obligada llindar particular per a la comparació autobús – ferrocarril segons distància del 

corredor i considerant externalitats, sense costos d’amortització de primera implantació. Mostreig ajustat.  Font: 
elaboració pròpia. 
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Figura 4.8. Mobilitat obligada llindar particular per a la comparació autobús – ferrocarril segons distància del 

corredor i sense externalitats, sense costos d’amortització de primera implantació. Mostreig ajustat.  
 Font: elaboració pròpia. 
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Figures 4.9 i 4.10. Intervals de valors de mobilitat obligada particular i corba llindar per a la comparació ferrocarril 
rodalies – autobús segons distància del corredor considerant costos sense amortització d’infraestructura. Mostreig 

ajustat. Font: elaboració pròpia. 
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Figures 4.11 i 4.12. Intervals de valors de mobilitat obligada particular i corba llindar per a la comparació ferrocarril 
regionals – autobús segons distància del corredor considerant costos sense amortització d’infraestructura. Mostreig 

ajustat. Font: elaboració pròpia. 
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quedarà tangent per sobre. Per a comprendre millor la informació que ens ofereixen les 
figures  4.7 i 4.8 s’han realitzat, de forma anàloga al cas anterior, les figures 4.9 - 4.12.  
 
Aquestes figures tracten de reflectir les tendències dels llindars de mobilitat obligada 
particular a què hem arribat. Les figures 4.9 i 4.11 es corresponen amb les tendències 
marcades per la figura 4.8, i les figures 4.10 i 4.12 es corresponen amb les tendències 
marcades per la figura 4.7. Segons la informació que ens ofereixen aquestes figures es 
pot concluir que: 
  
- Com en el cas anterior, hi ha una clara diferència de tendències en l’evolució dels 

valors dels llindars de mobilitat a partir dels 15 kms. Això es deu al criteri utilitzat 
per a la definició del percentatge de tram urbà del recorregut fins aquesta distància i 
a partir d’ella. Pel cas de tram urbà reduït, el percentatge és nul fins als 15 kms i 
apartir d’aquí, el necessari per a mantenir un valor absolut de 5 kms de tram urbà 
associat a qualsevol distància de corredor. Pel cas de tram urbà elevat, el 
percentatge és del 100% fins als 15 kms i des d’aquí, el necessari per a mantenir un 
valor absolut de 15 kms de tram urbà associat a qualsevol distància de corredor. 
Això provoca una evident discontinuitat de valors dels llindarsEN EL PRIMER CAS, 
tant si es consideren externalitats com si no. 

 
- A partir dels 15 kms, la tendència als intervals representatius és creixent fins arribar 

a una certa estabilització, encara que no total, deguda com abans a la pèrdua de 
representació de tram urbà al recorregut, que puneix en aquest cas l’autobús en 
relació al ferrocarril en relació als sobrecostos per congestió.  

 
- El comportament dels llindars en considerar costos totals és essencialment el mateix 

que sense incloure externalitats, per bé que amb externalitats es pateix un lleuger 
augment de valors 

 
- El canvi sobtat de velocitats comercials i característiques de traçat considerades a 

partir dels 80 kms ara sí provoca un salt quantitatiu de valors dels llindars, i per això 
hem segregat entre línies de rodalies i de regionals 

 
- La línia de valors de llindars amb diferències petites a favor de l’autobús es dispara i 

arriba a l’infinit (el transport públic per ferrocarril no és competitiu segons els costos 
considerats només considerant velocitats comercials de l’autobús superiors a les del 
ferrocarril) 

 
- Hi ha una clara diferència en el comportament dels llindars segoins estem a àmbit 

de rodalies o de regionals. En regionals hi ha una estabilització i compacitat de 
valors per sota del la corba de llindars que no apareix en el cas de rodalies, que 
abarca un espectre molt més ampli de valors. 

 
- En el cas de regionals l’espectre de llindars per excés, és a dir quan la velocitat de 

l’autobús és superior a la del ferrocarril, no existeix: no hi ha llindars per a aquesta 
situació i distància.  
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Amb això podem obtenir les gràfiques finals que prenem com a referència de la 
comparació de tots dos modes, una amb externalitats i l’altra sense. Per a això tracem 
la tangent superior als extrems superiors dels intervals més desfavorables, que es 
produeixen en considerar tram urbà mínim (el 5%) en tot el recorregut. S’obté el 
resultat que oferim a les figures 4.9 – 4.12. Per a petites distàncies els estudis de 
mobilitat han d’ésser, de nou, més particularitzats a cada situació; els valors que 
prenen les nostres corbes per a aquestes distàncies, doncs, han de ser presos amb 
certa precaució.  
 
Tal i com hem traçat les corbes representatives de mobilitat llindar particular, podem 
assumir que no hi ha una diferència marcada de valors segons la distància, i per tant la 
corba suposa, en realitat, una cota constant de mobilitat llindar per a qualsevol 
distància, especialment en el cas de regionals. 
 
Crida l’atenció, com hem destacat, el comportament de l’anàlisi en considerar o no 
externalitats. Si bé en el cas anterior la consideració d’externalitats provocava un 
notable descens, en termes relatius, dels valors dels llindars, en aquest cas l’efecte és el 
contrari, en una proporció menor en mitjana, entre el 10 i el 15%. Això té una 
explicació. El cost de les externalitats resulta menor pel ferrocarril en assolir demandes 
elevades, o el que és el mateix, en emprar un elevat nombre de circulacions de vehicles 
ferroviaris. Però en valors unitaris, els costos associats a les externalitats són més 
elevats pel cas del ferrocarril, és a dir, cada vehicle ferroviari porta associat, 
globalment, un major cost associat a les externalitats. En el punt en el què els costos 
associats a ambdós modes de transport són iguals – moment en el què obtenim la 
mobilitat obligada llindar particular – sense considerar les externalitats, el valor dels 
llindars no és suficient com per a assolir un número de vehicles en circulació tal que es 
facin palesos els avantatges del ferrocarril un cop hem afegit les externalitats. Aquest 
avantatge es traduirà en un augment de la diferència de pendents de la  línia cost vs 
distància dels dos modes, però no és suficient com per a manifestar-se en un descens 
del valor del llindar en què es creuen els costos. L’efecte és similar al què es presentava 
en comparar, en el cas anterior, els diferents tipus d’autobusos segons capacitats: els 
efectes de la major capacitat es presenten un cop es sobrepassa el llindar, al igual que 
els efectes de les externalitats en el transport per ferrocarril. 
 
A diferència del cas anterior, en el que  els canvis de velocitats comercials en relació a 
la distància recorreguda no comportava un canvi significatiu en les tendències, en la 
comparació entre ferrocarril i autobús hi ha un significatiu salt dels valors dels llindars 
en considerar trajectes de regionals i rodalies. Efectivament, en mantenir una diferència 
de velocitats constant entre ferrocarril i autobús la tendència en els llindars, tot 
augmentant la distància coberta pel corredor, és un lleuger i progressiu decreixement 
de valors. Però en aquest cas, les diferències de traçat entre rodalies i regionals 
(tipologia de via, distància entre estacions) provoquen un salt que ha de quedar reflectit 
en les corbes de mobilitat. Per tal de traçar l’envolvent superior representativa operem 
igual que en el cas anterior, però distingint entre serveis de rodalies i regionals. Com 
abans, prenem els valors més alts com a representatius i tractem de manifestar la 
tendència a la baixa dels llindars. 
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Igual que abans, el cas més desfavorable correspon a trams urbans mínims, de forma 
que la congestió no es manifesti. El cas de rodalies demana més mobilitat per a ser 
desitjable que el de regionals, com s’observa a les figures. Si bé en rodalies els llindars 
de mobilitat s’estabilitzen al voltant dels 8.000 passatgers/dia (excloent externalitats) i 
8.500 passatgers/dia (considerant externalitats), en el cas de regionals aquests valors 
baixen als 5.000 passatgers/dia (excloent externalitats) i els 6.500 passatgers/dia 
(considerant externalitats). Cal tenir present que un servei de rodalies és significatiu 
potser fins a un màxim de 150 kms, i un servei de regionals ho és a partir dels 40 – 50 
kms.  
 
Una altra gràfica que resulta interessant és la que resulta d’afegir als costos totals, amb 
o sense externalitats, els costos de nova implantació de via i infraestructura del 
ferrocarril. Amb això obtenim una referència de la mobilitat pròpia anual del ferrocarril 
necessària per a contrarrestar els costos totals que suposa una nova via, de forma que 
quedi amortitzat anualment i en grans números, el cost total d’implantació d’un nou 
servei de ferrocarril.  
 
Els criteris en aquest cas són els mateixos que abans en quant als valors adoptats pels 
paràmetres de què depenen els costos, si bé ara només reflectim, com s’aprecia a les 
figures 4.13 i 4.14, els intervals de confiança per a tram urbà reduït i no els valors 
extrems (és a dir, els resultats de mobilitat que es desprenen de la consideració de les 
baixes velocitats més raonables per a autobús i ferrocarril, i no els que sorgeixen en 
introduïr velocitats molt diferents). La tendència torna a ser la mateixa, per bé que 
evidentment existeix un considerable augment del valor de les mobilitats llindar. Les 
dades representades en les figures 4.13 i 4.14 i sintetetitzades a les figures 4.15 i 4.16 
es troben registrades a l’apartat A.2.3 de l’Annex 1. 
 
En aquest cas existeix, igualment, un salt en les tendències degut al canvi de 
característiques de traçat entre el ferrocarril de Rodalies i el de Regionals. Per aquest 
motiu, en traçar l’envolvent superior als llindars hem de distingir entre tots dos casos, 
com es pot veure a les figures 4.15 i 4.16. Els llindars surten de valors molt elevats fins 
els 15 kms, que un altre cop s’han de prendre com poc representatius (per incerts), i 
arriben al límit estable dels 17.000 passatgers/dia per a Regionals i 23.000 
passatgers/dia per a Rodalies. En considerar costos de primera implantació de via els 
efectes de les externalitats es dilueixen, i en elaborar les corbes de mobilitat llindar 
només fem distinció entre rodalies i regionals. 
 
Finalment, tornem a insistir, com abans, en el significat d’aquestes corbes. Ens indiquen 
per a una distància donada quina demanda obligada ha d’absorbir un nou servei de 
transport públic de passatgers per ferrocarril per a que considerem que és més barat 
per a la societat la implantació d’aquest servei, segons els costos considerats, que la 
implantació d’un nou servei de transport públic de passatgers per carretera. 
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Figura 4.13. Mobilitat obligada llindar particular per a la comparació autobús – ferrocarril segons distància del 

corredor i sense externalitats, amb costos d’amortització de primera implantació. Mostratge ajustat.  
 Font: elaboració pròpia. 
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Figura 4.14. Mobilitat obligada llindar particular per a la comparació autobús – ferrocarril segons distància del 

corredor i amb externalitats, amb costos d’amortització de primera implantació. Mostratge ajustat.  
 Font: elaboració pròpia. 
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Figures 4.15 i 4.16. Intervals de valors de mobilitat obligada particular i corba llindar per a la comparació ferrocarril 

autobús segons distància del corredor considerant costos totals amb amortització d’infraestructura.  
Mostratge ajustat. Font: elaboració pròpia. 
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4.3.2. SENSIBILITAT DELS RESULTATS 
 
4.3.2.1. VELOCITAT I PERCENTATGE DE TRAM URBÀ 
 
La dependència dels llindars en relació a aquests paràmetres és similar al cas anterior, 
però amb tendències més crítiques. Acabem de veure en les figures 4.9 com el 
percentatge de tram urbà afecta sensiblement els resultats, de forma que mantenint la 
resta constant el cas més desfavorable és aquell que no presenta tram urbà. Això 
queda superat en prendre com a representatiu el mínim tram urbà raonable, com 
sempre el 5%. El cas de la velocitat comercial, no obstant, és determinant. En les 
figures 4.17 i 4.18 podem apreciar que en considerar un espectre més ampli de 
velocitats (recollides a l’Annex, per a un tram urbà al voltant dels 10 kms) el 
comportament és similar si mantenim la velocitat comercial del ferrocarril ben propera a 
la de l’autobús. Però, tal i com ens mostren les taules de resultats exposades a l’apartat 
A.2.1, si prenem velocitats comercials de l’autobús superiors o fins i tot lleugerament 
inferiors a les del ferrocarril no trobem llindars de mobilitat: el valor del temps marca la 
diferència en aquesta comparativa. Això ens mostra, per tant, que el ferrocarril és 
competitiu davant l’autobús, a nivell de costos generals per a la societat, si els temps 
de viatge són similars entre ambdós modes, o bé si el ferrocarril és més ràpid.  
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Figures 4.17. i 4.18. Valor dels llindars de mobilitat obligada particular associats a l’establiment d’una línia de 

transport regular de passatgers per carretera en relació al ferrocarril segons velocitats, considerant costos totals o 
excloent externalitats. Mostratge inicial. Font: elaboració pròpia. 
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en la comparació de ferrocarril i autobús per a la validació del model de corba llindar 
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Hem buscat un conjunt de valors de paràmetres mitjans representatius del que significa 
la implantació d’una nova via de ferrocarril, i és per això que no hem considerat tram 
en túnel. La idea és que aquestes obres suposen un cost particular d’amortització elevat 
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presenten diferències significatives en els costos. La distància entre estacions, que 
marca el total d’estacions a considerar, s’ha fixat segons la mitjana observada, i un 
augment precisa, co ja havíem previst, un estudi propi. Per tant, es considera com a 
representatiu el conjunt de valors fixats pels paràmetres esmentats. 
 
 
4.3.2.3. TIPUS DE VEHICLE. 
 
L’apartat 4.2.1 de l’Annex de Registre de Dades mostra les diferències entre llindars de 
mobilitat entre autobús i ferrocarril si a igualtat de la resta de paràmetres variem el 
tipus de vehicle. Segons companyies, els vehicles de més capacitat lògicament 
demanen més mobilitat per a assolir els mateixos objectius de rentabilitat. A la llarga, 
per a mobilitats superiors a les marcades pels llindars és lògicament més rentable un 
vehicle amb més capacitat que un altre. Però per a establir una tendència tipus hem 
decidir emprar el vehicle de tamany mitjà de RENFE. No suposa gran diferència, d’altra 
banda, en els llindars (de l’ordre d’uns 2.000 passatgers com a màxim), per a l’ordre 
d’exactitud que es cerca en aquest estudi. 
 
Cal destacar, d’altra banda, la inefectivitat dels vehicles FGC en relació als de RENFE, 
que, malgrat no sigui rellevant a nivell de valors dels llindars, demanen més mobilitat 
llindar per a menors capacitats, degut als costos operatius més elevats que presenten. 
 
 
4.4. CORBES DE MOBILITAT LLINDAR GENERAL 
 
En els apartats precedents d’aquest capítol hem tractat d’establir la magnitud de la 
demanda de mobilitat obligada que ha d’absorbir un mode de transport públic per a 
poder ser competitiu respecte un altre mode de transport. En un primer esglaó hem 
considerat un context en el què no existeix ni es contempla un servei de ferrocarril, i 
per tant hem tractat de donar xifres orientatives de la mobilitat obligada diària que 
s’hauria de garantir per un nou servei regular de transport de passatgers per carretera. 
En un segon esglaó hem considerat un context en què no existeix un servei de 
transport públic de passatgers per ferrocarril però es contempla la seva implantació, en 
un corredor on ja funciona un servei de transport públic de passatgers per carretera. En 
aquest cas es compara per a quina demanda de passatgers comença a ser interessant 
aquest nou servei davant la opció de crear un altre servei d’autobús regular. 
 
Estrictament hem obtingut, per tant, el nombre de passatgers necessari per a poder 
afirmar que és desitjable que aquesta demanda sigui absorbida per una nova línia de 
transport de passatgers no existent. A continuació oferim una aplicació d’aquesta 
informació, en expressar la demanda pròpia a absorbir per cada mode en relació a la 
demanda de mobilitat obligada total d’un corredor. 
 
Aquest exercici comporta conéixer les quotes de mercat habituals d’autobús i ferrocarril 
en aquells corredors representatius del context que volem representar. És a dir, volem 
conéixer els percentatges habituals de la demanda obligada que ocupen els transports 
públics en la xarxa de transport a Catalunya. Aquesta informació s’ha extret d’un estudi 
[18] elaborat per a la DGPT en què es fa una anàlisi de resultats de la Enquesta de  
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Figura 4.19. Repartiment modal de la mobilitat obligada a Catalunya per comarques l’any 1.996 segons dades de 
l’EMO 96. Font: Anàlisi dels primers resultats de l’EMO de 1.996 i comparació amb l’EMO de 1991 [18] 
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Mobilitat Obligada (en endavant, EMO) de 1.996. Aquesta enquesta és un qüestionari 
adjunt al Cens de Població (efectuat cada 10 anys) o al Padró d’habitants (efectuat 
cada 5 anys) que interroga la població sobre el seu lloc de traball o estudi i sobre el 
mitjà de transport que fa servir. La figura 4.19, extreta del citat document, ofereix els 
repartiments modals dels viatges originats a cada comarca catalana per motius de 
treball i estudis. De la informació que ens ofereix l’estudi, simplificada a la citada figura, 
podem deduir: 
 
- Els percentatges habituals de quota de mercat de l’autobús oscil·len entre un 10 i un 

20% en aquelles comarques en què no hi ha una presència significativa del 
ferrocarril (zones en què es generen menys de 110.000 viatges diaris, lluny de l’àrea 
d’influència de Barcelona). 

 
- Els percentatges habituals de ferrocarril en aquelles zones on aquest mode és 

competitiu arriben fins a un 15%, amb un mínim del 5%. 
 
Cal recalcar que aquests percentatges són del tot orientatius. No s’ha pres en 
consideració l’àrea del Barcelonès, on gran quantitat dels desplaçaments són locals, i la  
orientació d’aquest estudi és vessada cap al transport interurbà. D’altra banda, el metro 
s’emporta gran quota de mercat en aquest particular àmbit. Aquests percentatges 
habituals són respecte la mobilitat obligada total originada a cada comarca, i per tant 
inclouen desplaçaments a peu. Aquesta quota, que oscil·la al voltant del 50%, ha de 
ser exclosa perquè no entra dins la tipologia de viatges que contemplem.  
 
Per tant, com s’ha previst, considerarem dues tipologies de corredors: 
 
- Corredors on no hi ha ferrocarri ni es preveu la seva implantació. La quota de 

mercat, en termes de mobilitat obligada total del corredor, d’una possible nova línia 
de transport públic de passatgers per carretera, un cop s’implanta i funciona amb 
normalitat, quan ja s’han produït els habituals canvis de repartiment modal i la 
demanda induïda s’ha estabilitzat, es pot preveure entre el 20 i el 40%. 

 
- Corredors on no hi ha ferrocarril però es vol contemplar la seva possible implantació. 

La quota de mercat que pot arribar a tenir aquesta nova línia, en termes de 
mobilitat obligada total del corredor igualment un cop s’ha estabilitzat la demanda, 
es pot preveure entre el 10 i el 30%. 

 
Amb aquests percentatges podem expressar la informació exposada en forma de 
mobilitat obligada (sense considerar desplaçaments a peu) total del corredor, tot 
dividint els valors dels llindars de les corbes de mobilitat obligada llindar particular per 
la seva quota de mercat. 
 
En primer lloc obtenim els resultats de l’autobús en relació al vehicle privat, en 
corredors on no s’està analitzant la opció del ferrocarril. Les figures 4.20 i 4.21 ens 
mostren la mobilitat interurbana obligada total del corredor mínima necessària que, en 
relació a la distància coberta pel corredor, qual·lifiquen de desitjable la implantació d’un 
nou servei d’autobús regular. Ho expressem segons costos totals o costos sense  



   L’eficiència econòmica i econòmico - social dels transports públics: Bus i Ferrocarril en el transport interurbà a Catalunya. 
    Capítol 4. Anàlisi de resultats. 

 
- 90 - 

Figures 4.20 i 4.21. Corbes de mobilitat obligada llindar general per a la comparació autobús – vehicle privat 
segons distància del corredor, sense considerar externalitats (figura inferior) i considerant externalitats (figura 

superior). Mostratge ajustat.  Font: elaboració pròpia. 
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externalitats. Corredors amb una mobilitat interurbana obligada prevista inferior a 
l’estipulada per la corba llindar desaconsellen la seva implantació per una insuficiència 
de demanda com per a reduir costos respecte la situació sense aquesta nova línia, en 
què els desplaçaments es realitzen amb els modes de transport existents. Cal tenir 
present que es pren com a hipòtesi que la nova línia crearia una nova demanda induïda 
o la captaria del vehicle privat. 
 
La tendència és evidentment la mateixa que abans, i podem establir un llindar 
orientatiu de mobilitat obligada interurbana total del corredor que oscil·laria entre els 
200 passatgers i els 400 passatgers diaris, segons la quota sigui el 40% o el 20% 
respectivament, per a costos totals. Aquests valors pugen als 600 i els 300 passatgers 
diaris en no considerar externalitats. 
 
Si el desig és implementar una nova línia de transport interurbà de ferrocarril, hem de 
distingir primer si estem parlant d’un servei de rodalies (distància mitjana entre 
estacions de 3 kms, via doble, corredors habituals de fins a 200 kms com a màxim, 
velocitats comercials reduïdes) o regionals (distància mitjana entre estacions de 8 kms, 
via única, corredors habituals a partir dels 50 kms, velocitats comercials més elevades) i 
si volem o no incloure els costos d’amortització de via i infraestructura. Els costos 
considerats en les següents figures, 4.22 - 4.25 inclouen les externalitats, encara que ja 
hem comentat que amb això els llindars són lleugerament superiors, malgrat que a la 
llarga, en condicions de mobilitat superiors a les òptimes, els costos estalviats són 
superiors. 
 
En primer lloc, doncs, oferim la mobilitat obligada interurbana general llindar per a 
aconsellar la implantació d’un nou servei de rodalies (figura 4.22) o regionals (figura 
4.23) sense considerar el cost d’implantació de nova via. Ja havíem vist que el 
ferrocarril regional demana menys mobilitat assignada per a justificar la seva 
implantació que el servei de rodalies. En números generals, un servei de Rodalies 
necessita la existència d’una mobilitat obligada interurbana del corredor genèric, ja 
estabilitzada un cop el servei funciona normalment, d’entre 25.000 i 85.000 passatgers 
al dia, segons la seva quota de mercat sigui del 30% o del 10% respectivament. En 
canvi, aquestes xifres es redueixen als llindars dels 20.000 i els 65.000 passatgers diaris 
en les mateixes condicions per a regionals 
 
En afegir els costos de primera implantació de via (les amortitzacions), repartides entre 
els anys de vida útil considerats al Capítol 2, els llindars, com era de preveure, 
augmenten substancialment., tal i com s’aprecia a les figures 4.24 i 4.25. Estem parlant 
de les mobilitats obligades del corredor necessàries com per anar amortitzant cada any 
tots els costos, i mantenir el benefici industrial. En aquest cas les xifres són de 85.000 
passatgers diaris (quota del 30%) i 230.000 passatgers diaris (quota del 10%) pel cas 
de Rodalies, i de 60.000 i 190.000 passatgers diaris respectivament pel cas de 
Regionals.  
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Figura 4.22 – 4.23. Corbes de mobilitat obligada llindar general per a la comparació autobús – ferrocarril segons 
distància del corredor, considerant externalitats i no considerant costos d’amortització de primera implantació de via, 

per a regionals. Mostratge ajustat.  Font: elaboració pròpia 
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Figures 4.24 - 4.25. Corbes de mobilitat obligada llindar general per a la comparació autobús – ferrocarril segons 
distància del corredor, considerant costos d’amortització de primera implantació de via, per a rodalies (figura 

superior) i regionals (figura inferior). Mostratge ajustat.  Font: elaboració pròpia 
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5. CONCLUSIONS 
 
5.1. CONSIDERACIONS FINALS 
 
Hem arribat a establir, sempre orientativament, les corbes de mobilitat obligada llindar 
particular que ens marquen, d’acord amb els costos considerats a cada cas, aquell 
nombre mínim d’usuaris al dia que s’ha de garantir que agafin un o altre mode de 
transport per a justificar la implementació de noves línies de transport públic de 
passatgers, ja sigui per carretera o per ferrocarril. Això s’ha aconseguit, recordem, 
fixant les condicions més extremes – dins uns marges raonables – representades pels 
paràmetres de què depenen els costos per a cada corredor per a posteriorment traçar 
l’envolvent superior en una gràfica que enfronta mobilitat llindar i distància. 
 
La comparativa representativa s’ha dut a terme entre autobús i vehicle privat, per una 
banda, i entre ferrocarril i autobús, per una altra. La filosofia d’aquest procediment 
busca el màxim aprofitament de les condicions preexistents en un corredor qualsevol, 
de forma que hem considerat que no s’ha de contemplar la implementació d’un servei 
de ferrocarril en aquells possibles itineraris no coberts per una línia regular d’autobús.  
 
Finalment hem suposat uns percentatges habituals de repartiment modal en corredors 
catalans per a poder arribar a oferir la informació anterior en funció de la mobilitat 
obligada general pròpia del corredor. Amb això aconseguim dades de la mobilitat 
obligada en transport mecànic (mobilitat obligada interurbana) que ha de garantir un 
corredor, un cop s’ha implementat la nova línia de transport públic de passatgers, per a 
poder afirmar que estem reduint costos respecte la situació en què la nova línia no 
existeix. 
 
Podem afirmar que les condicions més desfavorables, que marquen per tant els llindars 
de mobilitat proposats, s’emmarquen en un context de poc tram urbà i velocitats baixes 
per a tots els modes, tal i com podem apreciar a la figura 5.1, que tracta de plasmar la 
relació topològica orientativa entre els camps de valors de mobilitat llindar resultants 
segons distància, percentatge de tram urbà considerat i velocitats relatives dels modes 
de transport a comparar. 
 
Aquesta figura ens recorda que malgrat les corbes llindar definitives es prenen com a la 
cota de valor de mobilitat marcat per les tangents superiors per a llargues distàncies de 
l’anomenat interval de confiança amb tram urbà reduït, existeixen valors molt més 
elevats de les mobilitats desitjables en extremar les diferències entre les velocitats 
relatives. En el cas de la comparativa entre vehicle privat i autobús és necessari que la 
diferència de velocitats comercials entre ambdós sigui molt extrema a favor del vehicle 
privat per a poder afirmar que el corredor no aconsella la implantació d’un servei públic 
de transport de passatgers per carretera (absència de llindars), però en el cas de la 
comparativa entre ferrocarril i autobús, la competitivitat del primer està subjecta que la 
seva velocitat comercial sigui superior a la del segon. La velocitat comercial dels modes 
a comparar té, per tant, una elevada repercussió en la tendència dels llindars.  
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Figura 5.1. Espectre tipus de valors de mobilitat obligada llindar particular dels modes de transport de passatgers 
segons àmbits de paràmetres i cota representativa associada. Font: elaboració pròpia. 

 
D’altra banda, cal destacar que hem previst un mínim de 5 kms de recorregut en tram 
urbà. Si aquest mínim fós encara menor, els llindars augmentarien, encara que en 
molta menor mesura que en variar velocitats. 
 
Per tant, hem arribat a obtenir uns llindars de mobilitat obligada independents de la 
distància entre inici i final de corredor, obtenint així en realitat unes cotes de mobilitat 
mínima orientatives per a assegurar la conveniència, segons el nostre criteri, de la 
implementació de noves línies de transport públic. Aquestes cotes mínimes estan 
resumides de forma gràfica a continuació, segons la figura 5.2, i constitueixen la síntesi 
de tot el present estudi de costos. 
 
El cas més desfavorable que s’ha obtingut és el de la implementació d’una nova línia de 
transport públic de passatgers per ferrocarril en àmbit de rodalies tot suposant una 
quota de mercat pròpia del 10%. En aquestes condicions, les mobilitats generals 
obligades associades a la resta de línies noves a implantar suposen percentatges de fins 
i tot només el 25% respecte aquella (és el cas de la mobilitat obligada necessària per a  
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Figura 5.2. Valors de mobilitat obligada llindar (passatgers/dia) d’un corredor genèric per a l’establiment de les 
diferents tipologies de transport públic de passatgers considerades. Font: elaboració pròpia. 
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qual·lificar com a desitjable la implementació d’una nova línia de ferrocarril de 
regionals, tot suposant una quota de mercat del 30%).  
 
Destaca, ja ho havíem vist, la poca mobilitat obligada que necessita un servei de 
transport públic per carretera per a la seva implantació tot reduInt els costos existents 
en relació al servei de ferrocarril. Estem obligats per tant a recalcar la utilitat d’aquestes 
línies en relació a la facilitat amb què redueixen costos respecte el vehicle privat 
(velocitats no necessàriament elevades com per a ser competitives respecte els altres 
modes, llindars de mobilitat baixos, molt menors externalitats associades,…) i aconsellar 
l’aposta des de les administracions pel seu foment al territori. 
 
Comparant les diferents tipologies de ferrocarril s’ha de fer notar el preu que representa 
la doble via i la distància entre estacions en els valors dels llindars. Així, el servei de 
rodalies s’erigeix com substancialment més car davant un servei de regionals, en que 
també intervé la seva elevada velocitat comercial per a baixar els costos. Ho podem 
apreciar en la figura 5.2, tot observant la relació de valors entre la mobilitat llindar d’un 
i altre servei. Caldria potser ampliar aquest estudi per a incloure la doble via en 
regionals tot mantenint una mitjana de 8 kms entre estacions, i així comprobar la 
variació de resultats respecte els casos aquí exposats.  
 
Tornem a insistir en l’elevat preu, traduït a mobilitat llindar, que suposa la 
implementació d’una nova línia de transport públic de passatgers per ferrocarril tot 
considerant els costos d’amortització derivats de la primera implantació 
d’infraestructura. La seva magnitud obliga a estudiar molt detingudament les condicions 
dels futurs emplaçaments de noves línies i la seva viabilitat econòmica, que dependrà 
en gran mesura de les subvencions, les fórmules de financiació i les previsions de 
mobilitat satisfeta a mig i llarg plaç.  
 
Per a fer – nos una idea del que representa en el territori català el conjunt de llindars 
de mobilitat que exposem a la citada figura 5.2 podem utilitzar les dades dels principals 
fluxos intermunicipals per motiu de treball i estudi de les poblacions de Catalunya de 
més de 50.000 habitants a 1996, segons la taula 5.1, extreta del document de 
referència [18]. Aquestes xifres suposen la mobilitat total originada a cada població per 
motiu de treball i estudi, així com les tres principals destinacions per a cada una d’elles.  
 
Com és d’esperar, les localitats catalanes amb un elevat potencial de mobilitat són 
aquelles que tenen un elevat nombre d’habitants. Només quatre poblacions superen la 
cota de 100.000 desplaçaments diaris intermunicipals per motius d’estudi o treball 
(Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell), i un total de 23 es queden en 
la franja d’entre 10.000 i 100.000 desplaçaments diaris. Són aquestes les poblacions 
susceptibles de poder demandar un servei de ferrocarril, en el cas que no existeixi, o en 
tot cas una possible ampliació de freqüències de pas en cas que sí gaudeixin d’aquest 
servei. Es tracta bàsicament de les poblacions de l’àrea d’influència de Barcelona i un 
conjunt de focus aïllats a la resta del territori. Però les xifres de referència real són les 
referents als principals fluxos, i no les dades de mobilitat total des d’una població. En 
base, doncs, a aquestes dades, el volum de mobilitat és clarament inferior. Els 
principals corredors intermunicipals s’estableixen entre Barcelona i poblacions properes, 
amb fluxos totals, considerant els viatges desenvolupats a origen i destinació, al voltant  
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Taula 5.1. Principals fluxos de mobilitat obligada intermunicipal de les poblacions catalanes de 
 més de 50.000 habitants l’any 1996, segons motiu d’estudi (a dalt) i treball (a baix) segons dades de l’EMO, en 

viatges/dia. Font: Anàlisi dels primers resultats de l’EMO de 1996 i comparació amb l’EMO de 1991 [18]. 
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dels 70.000 passatgers/dia (Barcelona – l’Hospitalet de Llobregat), 38.000 
passatgers/dia (Barcelona – Badalona), 25.000 passatgers/dia (Barcelona – Santa 
Coloma de Gramanet), 15.000 passatgers/dia (Barcelona – El Prat de Llobregat) i 
13.000 passatgers/dia (Barcelona – Cerdanyola del Vallès). Són corredors molt 
consolidats amb un servei existent de transport públic de passatgers per ferrocarril. Els 
fluxes restants baixen dels 10.000 passatgers diaris, i es focalitzen normalment entre 
Barcelona i els principals nuclis de població catalans. 
 
Amb això es reflecteix l’exagerada tendència radiocèntrica del territori català. El 
principal corredor en què Barcelona no intervé és el de Tarragona – Reus, amb 7.500 
passatgers/dia, i a partir d’aquí trobem mobilitats ja inferiors als 5.000 passatgers/dia. 
Aquestes xifres són del tot insuficients com per a poder trobar corredors que justifiquin, 
segons els criteris que hem exposat, l’establiment de noves línies de ferrocarril. Cal, no 
obstant, temir en compte que: 
 
- La idea d’un nou corredor inclou la mobilitat intermitja ente possibles parades, que 

ha d’ésser expressada com a un percentatge de la mobilitat obligada total entre inici 
i destinació del corredor per a poder cotejar així la informació amb els llindars de 
mobilitat que proposem. 

 
- El territori català i en general les àrees geogràfiques tradicionalment més actives en 

matèria econòmica de l’estat espanyol han experimentat un notable augment de 
l’activitat laboral en els últims anys, més encara respecte la situació en 1.996, any 
en què s’emmarca la informació que ens aporta la taula 5.1. 

 
- La informació que oferim a la taula 5.1 es basa en la informació del Cens i el Padró 

d’habitants de fa 8 anys, i el territori català ha experimentat un fort augment en 
matèria d’immigració des d’aleshores. Aquest és un col·lectiu que, en un elevadíssim 
percentatge, no queda reflectit a la EMO (població sense situació legal al país), i que 
igualment representa un percentatge substancial en matèria de mobilitat obligada. 

 
No es pretén amb aquestes justificacions donar a entendre que les mobilitats 
associades als principals corredors catalans reflectits a la taula 5.1 no són 
representatives de la realitat actual. Però sí volem posar de manifest un conjunt de 
circumstàncies que poden augmentar les xifres reals de mobilitat obligada d’aquests 
corredors.  
 
En definitiva, s’aprecia que els corredors més susceptibles de l’establiment de noves 
línies de ferrocarril són aquells que enllacen Barcelona amb la seva perifèria, o bé nuclis 
propers a Barcelona entre ells. Cal tenir en compte, però, altres factors de decissió, com 
el potencial dels nous corredors d’arribar a les xifres de mobilitat que permetin una 
autosuficiència del servei a mig plaç mitjançant el desenvolupament d’una gran taxa de 
demanda induïda. 
 
És ben cert, d’altra banda, que el ferrocarril té una molt més elevada capacitat 
productiva que l’autobús, entesa com el potencial i l’eficiència de transport de volum de 
passatgers, expressat en viatgers · velocitat comercial, amb la contrapartida de l’elevat 
cost d’implantació i manteniment en relació a l’autobús. De la mateixa forma, el 
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ferrocarril també és susceptible d’una major augment de la seva capacitat intrínseca, en 
viatgers/hora, que l’autobús, en relació a l’augment de la velocitat comercial. Podem 
apreciar aquesta diferència a la figura 5.3, extreta del document [19], en què 
s’observen unes capacitats del ferrocarril de fins a set vegades les de l’autobús. 
 
 

 

 
Figura 5.3. Relació entre les inversions per línia i la capacitat productiva (viatgers·km/h) (esquerra) i velocitat 

comercial (kms/h) i capacitat (viatgers/hora) (dreta) de diferents modes de transport públic de passatgers. Font: 
Apunts de transports [19]. Autor: Vuchic. 

 
També podem expressar aquest potencial del ferrocarril com a la capacitat  de 
transport en relació a la distància entre estacions (figura 5.4), molt superior en el cas 
del ferrocarril que en el de l’autobús. 
 
Això es tradueix en un gran poder de creació de demanda induïda amb la conseqüent 
capacitat de dinamització econòmica que això implica per al territori. Aquests atributs 
justifiquen, a llarg plaç, les fortes inversions inicials que necessita el ferrocarril i la 
creació de noves xarxes del servei en zones que a priori no puguin arribar als llindars de 
mobilitat que en el nostre estudi exigim. 
 
 
5.2 INVESTIGACIÓ FUTURA 
 
Com a crítica de la metodologia i, en definitiva, per a la seva millora en posteriors 
estudis, hem de considerar molts factors: 
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Figura 5.4. Relació entre la capacitat màxima de transport de passatgers (viatgers/sentit·hora) i distància entre 
estacions (kms) de diferents modes de transport públic de passatgers. Font: Apunts de transports [19]. Autor: 

Comisión de metros ligeros de la U.I.T.P.. 
 
 
- S’ha d’arribar a una metodologia global de monetització de les externalitats, que ens 

ofereixi, al menys, les diferències relatives entre un i altre mode de transport. No és 
suficient amb una metodologia pròpia per a cada externalitat, sinò una global per a 
totes elles, que, malgrat sigui indirecta, ho sigui de la mateixa forma per a totes les 
existents i per tots els modes, de forma que la comparació sigui legítima. 

 
- S’han de considerar noves externalitats no valorades: la comoditat de gaudir d’un 

vehicle privat i la seva disponibilitat, l’accesibilitat a les estacions de transport públic 
i el temps perdut en espera, la percepció d’aquestes externalitats pels usuaris,… 

 
- La quantificació del temps es manifesta com molt complexa, però la seva valoració 

ha de ser potser més ajustada que la simple assumpció d’una relació constant 
temps/diners.   

 
- Caldria fer un estudi similar considerant només un percentatge dels costos fixes del 

vehicle privat per a veure els canvis que això suposaria en els llindars, en el 
benentés que potser no és equitatiu comparar els costos que comporta un 
desplaçament a un corredor determinat incloent la totalitat d’aquests costos.  
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- El model contempla demanda entre inici i final del corredor, però no considera la 
demanda existent entre origens o destinacions no extremes. Per tant, s’han de 
cercar fórmules d’introducció d’aquesta important demanda, com calcular la relació 
entre aquesta demanda i la considerada en termes d’equivalència percentual d’una 
respecte l’altra, o l’expressió dels llindars segons els passatgers·kilòmetre, i no tan 
sols kilòmetres. 

 
- S’hauria de buscar una fórmula per a conéixer globalment la relació entre la 

mobilitat obligada i la total, i modelitzar el funcionament de les línies de transport en 
dies festius per a poder donar-li servei. 

 
- S’hauria de prendre en consideració, especialment per a distàncies curtes, el cost 

que suposa el benefici dels operadors en relació al nombre d’usuaris, per tal de 
veure el conjunt de subvencions a aportar per part de les administracions per a 
proporcionar uns preus competitius als usuaris. 

 
- El model ha d’ésser validat mitjançant l’aplicació a realitats conegudes. 
 
 
Recordem, per tant, que les dades finals a què hem arribat s’han de prendre de forma 
prospectiva, i que cada cas particular ha de ser objecte, evidentment, d’un estudi 
particularitzat. Aquest informe, doncs, pretén establir xifres generals orientatives. En els 
estudis posteriors s’ha de vigilar amb la demanda induïda per les noves línies de 
transport, i amb les demandes absorbides per aquestes línies respecte les existents. Les 
dades que oferim presuposen un funcionament equilibrat del transport públic existent al 
possible corredor d’estudi, i per tant s’ha de vetllar sempre per l’optimització dels 
recursos ja existents. En corredors on ja existeixen línies de transport públic de 
passatgers s’ha de realitzar un estudi de factibilitat de noves línies d’autobús o, en el 
seu cas, de noves línies de ferrocarril, per a poder preveure el comportament de la 
demanda i poder garantir els llindars de mobilitat requerits. El cas del ferrocarril 
necessitarà evidentment estudis de més detall, donat l’elevat cost d’implantació que 
suposarà, cost que d’altra banda serà assumit per les administracions i que trigarà, sens 
dubte, molt de temps a ser amortitzat. Les elevades mobilitats que es necessiten en 
aquest cas per a poder amortitzar anualment els costos de primera implantació 
impliquen un elevat risc per als agents inversors, i per tant s’hauran de cercar fórmules 
d’inversió i financiació alternatives, en tant és molt probable que la demanda de 
mobilitat desitjada trigarà molt de temps a desenvolupar-se. D’altra banda, cal insistir 
que la viabilitat dels estalvis previstos per les línies de ferrocarril respecte les d’autobús 
estan fortament vinculats a velocitats comercials del ferrocarril superiors a les de 
l’autobús: la competitivitat del ferrocarril està malauradament supeditada a aquest 
factor. 
 
La intenció d’aquest estudi és mostrar l’elevat cost que suposa per a la societat l’ús 
indiscriminat del vehicle privat en relació als transports públics, i per tant oferir la 
mínima mobilitat desitjada en un corredor qualsevol a Catalunya per a decidir apostar, 
amb unes garanties d’autosuficiència, per la implementació de noves línies d’autobús. 
Hem vist que en qualsevol cas l’autobús demana poca mobilitat pròpia per a assolir els 
objectius, i per tant hem de deduir que s’ha de fomentar aquest mode a tots els nivells. 
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El cas del ferrocarril és lògicament més arriscat pels elevats costos que suposa, i 
s’aconsella la seva implementació en corredors de molta mobilitat potencial que 
presentin una elevada ocupació d’autobús, o bé allà on es pugui preveure una elevada 
mobilitat induïda per l’aparició del nou servei. La xarxa d’infraestructures viàries i de 
ferrocarril existent a Catalunya ha de ser òptimament aprofitada, i això passa per un 
augment de les freqüències de pas de les línies de transport públic existents o la 
creació de noves línies aprofitant la xarxa i, per descomptat, per un augment de les 
velocitats comercials, especialment en el cas del ferrocarril. La construcció de noves 
vies, doncs, ha de passar per la seguretat que es milloraran les connexions existents de 
forma substancial, i per tant ha de venir acompanyada sempre d’un consens entre les 
parts afectades, i, per suposat, d’un estudi d’impacte ambiental que detecti els 
possibles impactes de totes les alternatives proposades i en proposi les solucions més 
adients en cada cas. 
 
La consideració en paral·lel de les externalitats en l’estudi ha posat de manifest que 
l’aprofitament de la xarxa de carreteres per a la implantació de noves línies de transport 
de passatgers és viable no nomès des del punt de vista operatiu sino també 
mediambiental. La demanda a garantir es redueix amb la seva consideració, i només 
veient el cost de les externalitats associades ens fem a la idea que en ple funcionament 
el transport públic és aconsellable a tots els nivells. Ens hauria agradat, evidentment, 
que els llindars de mobilitat també s’haguessin vist reduïts pel cas del ferrocarril en 
considerar externalitats, però no ha estat així, degut a què el nombre de vehicles a 
emprar no ha esta suficient per a manifestar l’avantatge mediambiental que presenta el 
ferrocarril en relació a l’autobús (en la comparació orientativa ferrocarril – vehicle 
privatr sí es nota aquest descens de llindars en considerar externalitats). En qualsevoiol 
cas, aquest descens del cost global sí es nota en desenvolupar mobilitats superiors a les 
mínimes desitjades per la viabilitat segons la resta de costos. 
 
Hem tractat aquí de proposar un model senzill de comparació dels modes de transport 
amb la finalitat última de conéixer de forma genèrica el nombre d’usuaris que es 
necessita per a poder afirmar que el cost global és inferior en emprar un o altre mode 
de transport. La extrapolació de dades a la mobilitat genèrica d’un corredor n’és una 
aplicació pràctica, per bé que molt més orientativa, en el sentit d’inexacta, que els 
resultats expressats en forma de demanda particular. En el cas de demanda general 
entren en consideració factors que precissen d’estudis particularitzats de cada corredor 
en concret. La potencial demanda d’un corredor en relació a la existent és un factor 
clau, així com els nous repartiments modals associats. D’altra banda, cal prendre en 
consideració l’aposta pel transport públic en sí mateix com a solució als problemes de 
congestió i amb la fe en que a mig o llarg plaç el seu foment serà capaç de provocar 
canvis d’actitud de la població, assolint així la ocupació necessària per a la seva 
autosuficiència sense necessitat de les subvencions inicials pertinents. Això ha de venir 
associat, sens dubte, a noves propostes restrictives del transport privat per tal 
d’afavorir les alternatives. La internalització d’externalitats als usuaris i la concienciació 
social, la creació de carrils propis d’autobús, l’oferiment de preus i horaris competitius 
del transport públic i l’augment de la seva qualitat global, i el conjunt de noves mesures 
a favor del transport públic han d’acompanyar aquesta voluntat de racionalitzar els 
fluxes de transport. 
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