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Resum

La creació i evolució dels mitjans de transport de viatgers, crea una generació de

demanda, és a dir, fa que nous usuaris utilitzin el servei, creant també una demanda

induïda, la dels usuaris que canvien el mitjà de transport utilitzat segons la oferta de

serveis. L'objectiu d'aquesta tesina és conèixer si l'aplicació de la política de preus duta

a terme per RENFE l'any 2013 ha afectat a la demanda de serveis de transport interurbà

de viatgers amb autobús a Espanya des de la seva aplicació.

Per determinar el impacte produït, s'explicarà com està organitzat el transport

interurbà per autobús i quines són les qualitats que fan de l'autobús un mitjà de transport

eficient i sostenible. També es compararà la oferta de serveis de l'autobús i del AVE,

centrant-se en poder veure a quines línies hi ha concurrència,  determinant si hi pot

haver una inducció de demanda. Tanmateix, s'equipararà la oferta pel que fa a tarifes,

freqüència i duració del viatge. Per últim es realitzarà una estimació de la demanda

d'una sèrie de línies d'autobús.

Paraules clau: AVE, autobús, impacte.



Abstract

The creation and evolution of passenger transport creates a demand generation,

therefore making new users using the service, creating a demand also induced the user

to change the means of transport used by the services offered . The aim of this thesis is

to know whether the application of the pricing policy carried out by RENFE in 2013 has

affected the demand for intercity passenger transport by bus in Spain from its

application.

To determine the impact occurred, it will be explained how it is organized the

intercity bus system and what are the qualities that make the bus a means of transport

efficient and sustainable. Also it will be compared the services offered by bus and AVE,

focusing on seeing where there is competition, determining whether there may be an

induction of demand. However, compare the offer with respect to rates, frequency and

duration of the trip. Finally there will be an estimation of the demand for a number of

bus lines.

Keywords: AVE, bus, impact.
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1. Introducció

A Espanya tradicionalment s' ha articulat el transport interurbà de viatgers entorn

a l'autobús, degut a la peculiar orografia del país i a la bona qualitat de les

comunicacions per carretera. Tot i així, en els darrers anys, aquest mitjà de transport ha

sofert un descens en la demanda amb a l'aparició i evolució de nous mitjans de

transport, que han millorat la competitivitat enfront a l'autobús.

A partir d'una notícia publicada al diari La Vanguardia, titulada El transporte de

viajeros por carretera pide apoyo público para frenar su caída (26 d'octubre de 2014),

que tracta sobre l'efecte que està tenint el tren d'alta velocitat a Espanya vers l'autobús,

va sorgir la motivació d'aprofundir més sobre el tema, realitzant el Projecte de Final de

Grau, ja que aquest nou mitjà de transport és el més promocionat per l'Estat per la gran

inversió realitzada per dur-lo a terme.

Aquest treball, es centrarà en analitzar el impacte produït sobre el transport

interurbà de passatgers per autobús per la nova política tarifaria aplicada a la Alta

Velocidad Española (AVE) per la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).

L'objectiu establert és comprovar si realment es dóna un transvasament de viatgers de

l'autobús cap a l'AVE. També es vol investigar si la nova política tarifària acosta els

preus de l'AVE als preus oferts per les empreses de transport per autobús per fer el

mateix trajecte.

Per a dur a terme el projecte, s'aprofundirà sobre les característiques de

l'autobús, un mitjà de transport molt utilitzat però poc estudiat. S'estudiarà com està

organitzat el sistema de transport de viatger per autobús a Espanya, tenint en compte

publicacions realitzades per associacions d'empreses de transport per autobús, i també

quins avantatges té el model de transport utilitzat a Espanya en comparació amb els

adoptats a altres països. Tanmateix, s'esbrinarà com està organitzada la oferta de serveis

d'autobús a l'estat espanyol i les seves qualitats.

En relació amb l'AVE, es realitzarà una revisió de la seva implantació a la xarxa

de transports del país, així com la concurrència de rutes que ha resultat de la seva

construcció. Degut a aquesta concurrència, es compararà el nivell d'oferta dels dos
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mitjans de transport en el mateix recorregut tenint en compte el nivell tarifari, la

freqüència i la duració del trajecte. Per últim, s'observarà l'evolució de la demanda de

transport en els últims anys tant de l'AVE com de l'autobús i es realitzarà una estimació

de la demanda d'algunes línies d'autobús a partir de suposicions tenint en compte les

dades obtingudes durant la realització del treball.
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2. Transport de viatgers interurbans a Espanya en Autobús

Els orígens del transport de viatgers, on s'inclou l'autobús, es remunten dels

antics carruatges de cavalls del segle XVII i la situació actual es deu sobretot a

l'evolució que es va produir durant el segle XIX dels mitjans de transport destinats a la

mobilitat urbana de les grans ciutats.

Els mitjans de comunicació de carretera no van començar a evolucionar

apreciablement fins a principis del segle XIX, gràcies a la millora en la tècnica de la

construcció de carreteres a partir de 1810 que va propiciar un fort desenvolupament de

les diligències, construint vehicles més lleugers i còmodes amb les millores de la

suspensió i el rodament, que permetien circular més ràpid. Aquesta època de millores va

coincidir amb el intent per substituir la tracció animal per la tracció mecànica, que va

arribar al 1885 quan Karl Benz va unir el motor de combustió interna amb un carruatge

creant el primer vehicle autopropulsat.

Els primers intents per motoritzar carruatges per al transport a Espanya van

arribar a principis del segle XX. Al 1906 l'empresa La Catalana va introduir els

primers autobusos a Barcelona per fer serveis urbans, però no va ser fins l'any 1922 que

es va establir definitivament un servei urbà d'autobusos a la capital catalana.

La gran implantació de l'autobús a Espanya va tenir lloc a partir dels anys 50,

amb l'aparició de l'empresa Pegaso, que amb l'ajuda de l'Estat, va rellançar la producció

d'autobusos en massa, la qual va estar molt perjudicada per la guerra civil i la posterior

postguerra.

Espanya ha estat tradicionalment un dels països europeus on la oferta de serveis

interurbans de viatgers per autobús ha estat més extensa. Aquesta oferta es

caracteritzava per ser la que presentava uns nivells tarifaris més baixos i major

proximitat pels usuaris, compensant d'aquesta manera el major temps de viatge

característic d'aquest mitjà de transport.

La xarxa d'autobusos a Espanya es va desenvolupar degut a la dificultat de

construir vies ferroviàries a través de la muntanyosa orografia que presenta la Península

Ibèrica. També afectava a la qualitat del servei ferroviari els greus problemes de



Impacte de l'AVE en el transport interurbà de viatgers en autobús a Espanya

6

manteniment que tenia el tren, que provocava descarrilaments  que es traduïen en

retards constants en els desplaçaments.

Un altre factor que va beneficiar l'expansió de la xarxa d'autobusos va ser que la

població espanyola estava dispersa en el territori, que suposava un cost elevat per fer

arribar a tots els pobles serveis de transport amb alta necessitat d'infraestructures. En

aquest sentit l'autobús no demanda de grans inversions per poder oferir els seus serveis,

ja que aprofita la xarxa de carreteres existents i la inversió necessària per construir les

seves estacions és molt baixa en comparació a altres mitjans de transport de viatgers.

Actualment, les infraestructures ferroviàries de llarga distància s'han millorat en

gran mesura, especialment les de l'AVE, fet que modificat la situació de concurrència.

Des de l'aplicació de la nova política tarifaria de l'AVE al 2013, el nivell tarifari de l'alta

velocitat s'ha apropat molt al de l'autobús. En conseqüència es pot estar produint un

transvasament de viatger de l'autobús cap a l'AVE.
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3. Organització del transport interurbà de viatgers per autobús a

Espanya

A continuació, s'exposarà com està organitzat el sistema de transport de viatgers

per autobús a Espanya, tot explicant en quin sistema es basa i com es regula, i com ha

evolucionat durant els últims anys. Seguidament es compara aquest model amb sistemes

vigents a altres països veient els seus avantatges.

3.1. Model concessional espanyol

A l'Estat Espanyol, els serveis regulars de transport de viatgers han tingut

tradicionalment la consideració dels serveis públics, i s'ha organitzat de tal manera que

l'Administració és la responsable dels serveis, però en cedeix la gestió i explotació

d'aquest per mitjà de concessions a empreses privades, és a dir, s'aplica el model

concessional. Aquest és amplament el més extens, tant per les línies regulars de viatgers

de competència estatal (transit inter-autonòmic) com per les línies de competència

autonòmica (transit intra-autonòmic). Tot això, sense deixar de banda l'àmbit urbà i

metropolità on algunes administracions locals mantenen un sistema de gestió

administrativa directa o altres fórmules diferents al sistema concessional (empreses

mixtes, consorcis de transports o altres fórmules societàries).

El model concessional preveu la celebració de contractes als que s'hi pot accedir

mitjançant el procediment de concurs públic. Les condicions exigides a les empreses en

aquests concursos engloben des de la definició de propostes de tarifes, freqüències

mínimes i condicions de seguretat a solvència, polítiques de impacte ambiental, nombre

de parades o nombre i antiguitat de vehicles, entre d'altres. La empresa o empreses que

obtinguin la millor valoració en aquest procés de "competència pel mercat" obtindran el

contracte per concessió, concedit per l'Administració corresponent (estatal, autonòmica

o local), per un determinat temps en el que seran les titulars en exclusivitat de la línia o

línies que es concessionen, és a dir, no es podran establir contractes de concessió mentre

n'hi hagi altres de vigents que cobreixin aquest servei, excepte per raons d'interès públic.
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Aquestes concessions es poden renovar a un mateix titular si es compleixen unes

determinades condicions prèviament estipulades.

En l'àmbit estatal, els contractes de concessió es regulen per la Llei d'Ordenació

dels Transports Terrestres (LOTT) de 1987 que ha estat modificada recentment per la

Llei 9/2013, del 4 de juliol i suposa el dret a l'explotació en exclusiva, citada

anteriorment, de la línia de la qual els serveis es concessionen.

Aquests contractes de concessió, des de l'aprovació del Reglament Comunitari

de 2007 (CE nº 1370/2007) del Parlament i del Consell europeus tenen una duració

màxima de 10 anys, encara que aquest període es pot ampliar (com a màxim la meitat

del període original) a causa de diversos factors, moltes vegades aliens a la voluntat de

l'empresa concessionària. Entre aquests factors, que poden obligar a una empresa a

demanar la modificació de les clàusules del contracte, es troben la pujada inesperada del

preu dels hidrocarburs, increment ex post dels requeriments de seguretat o la exigència

de nous protocols mediambientals. De la mateixa manera, la entitat administrativa

contractant pot trencar la concessió en cas de incompliment greu o molt greu del

contracte per part de l'empresa.

Cal diferenciar diversos tipus de condicions en les adjudicacions de concessió.

Per una banda hi ha les condicions essencials, que són de obligat compliment, com per

exemple, tarifa mínima, transit, itineraris i termini concessional. Per altre banda hi ha

les condicions mínimes, que son aquelles que poden ser millorades per les ofertes, com

les tarifes, el nombre de vehicles, les característiques dels vehicles o el nombre de

expedicions. Per últim hi ha les condicions de caràcter orientatiu, aquelles que poden ser

modificades lliurement pels licitadors amb certes limitacions, com poden ser els horaris

o els terminis d'amortització. Excepcionalment, existeix la possibilitat de introduir

modificacions en les condicions inicials influïdes en el títol concessional, ja sigui a

proposta de la administració o bé sol·licitud del concessionari (només després de dos

anys després del inici i tres anys abans de la finalització de la concessió).

Donades les altes inversions necessàries i el llarg temps d'amortització del bens

immòbils, les empreses tenen el dret a exigir compensacions econòmiques al

concessionari si un cop exhaurit el contracte de concessió no s'ha amortitzat la inversió
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realitzada. En aquest sentit, el sistema de pròrrogues adquireix una justificació de

eficiència, donat que evita que l'Administració hagi de dedicar una part del seu

pressupost a compensar les inversions, i per altre banda assegura la modernització del

servei i la seva provisió. Les pròrrogues concessionals serien innecessàries en un model

concessional amb terminis concessionals suficients per permetre l'amortització de les

inversions en bens immòbils requerits pel servei.

3.2. Evolució del nombre de concessions i longitud de línies

Segons la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) del Ministeri de

Foment, a finals de 2013 el nombre de concessions per al transport regular de viatgers

de titularitat de la Administració General de l'Estat era de 90. La majoria dels contractes

adjudicats en els últims anys provenen de la convalidació de serveis que estaven vigents

abans de la entrada en vigor de la LOTT (119 convalidacions des de 1990), tenint lloc la

major part d'aquestes convalidacions entre els anys 1992 i 1995, tal i com es pot veure

en la taula 1 exposada a continuació.

La resta de serveis de transport de viatgers per carretera adjudicats per l'estat ho

han estat per creació de noves línees, a vegades com a resultat de unificacions

d'itineraris, o de concursos per renovar els contractes de gestió que s'anaven extingint.

Un altre fet que ha caracteritzat el descens en el nombre de concessions de titularitat

estatal és la transferència de línies intra-autonòmiques a les diferents Comunitats

Autònomes. El nombre de línies transferides a les Comunitats Autònomes des de 1990

es de 77, havent tingut lloc la major part d'aquestes transferències durant l'any 1993, any

en que es van transferir 68 concessions. Des d'aquest any han estat poques les línies

transferides cap a les Comunitats, amb un màxim de 5 l'any 2007.



Impacte de l'AVE en el transport interurbà de viatgers en autobús a Espanya

10

Any
Línies

inicials

Línies

extingides

línies

transferides a

les CCAA

Línies

Adjudicades

Línies

operatives al

tancament

d'any

1993 217 19 68 15 145

1994 145 45 0 37 137

1995 137 32 2 24 127

1996 127 11 0 9 125

1997 125 10 0 7 122

1998 122 7 0 7 122

1999 122 9 0 7 120

2000 120 2 0 2 120

2001 120 3 0 2 119

2002 119 11 0 5 113

2003 113 0 0 0 113

2004 113 4 1 2 110

2005 110 0 0 0 110

2006 110 3 0 1 108

2007 108 0 5 0 103

2008 103 10 0 9 102

2009 102 2 0 3 103

2010 103 3 1 2 101

2011 101 7 0 6 100

2012 100 9 0 4 95

2013 95 6 0 1 90

Taula 1: Evolució del nombre de contractes de gestió. 1993-2013. Font: Observatorio del transporte
de viajeros por carretera (Maig 2014).

D'altra banda, com es pot veure a la taula 2, la longitud total de les línies

concessionades durant l'any 2013 va ser de més de 77.254 kilòmetres, amb una longitud

mitjana per itinerari de 858,4 kilòmetres. El nombre total de parades era de 4.982, amb

una mitjana de 55,4 parades per itinerari. Mirant anys enrere, es pot observar que el

nombre de parades ha anat augmentant amb els anys, passant per les 38,8 parades de
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mitja que hi havia al 1998 fins a les 55,4 citades anteriorment l'any 2013. Tot això a

pesar de les extincions de línies, les modificacions efectuades i la segregació de transits

a les diferents Comunitats Autònomes. Si s'eliminessin les parades que es repeteixen en

les diferents línies s'obté la xifra de 3.622 parades netes, que es troben repartides entre

3.172 poblacions que pertanyen a 2.222 municipis.

Observant aquesta taula 2, es pot veure com la longitud total de les línies ha anat

variant durant els anys, amb una longitud sempre superior als 75.000 kilòmetres, però

en canvi, el la longitud mitja de les línies ha anat augmentant amb els anys, a excepció

del 2010.

Pel que fa al nombre de parades, aquestes van augmentar fins al 2009, i des

d'aquest moment ha anat disminuint. Un comportament semblant ha experimentat el

nombre mig de parades per línia, encara que al 2013 va augmentar respecte al 2012 tot

hi disminuir el nombre de parades.

Any
Longitud total

(km)

Longitud mitja

(km)
Nº de parades

Mitja del nº de

parades

1998 76.512 627,1 4.699 38,8

1999 79.437 651,1 4.792 39,6

2000 80.486 670,7 5.077 42,3

2001 80.494 670,8 5.125 42,7

2002 80.299 674,8 5.113 43,0

2003 78.631 695,9 5.010 44,6

2004 78.757 697,0 5.055 44,7

2005 78.190 710,8 5.028 45,7

2007 82.012 759,4 6.202 57,4

2008 80.016 776,9 6.316 61,3

2009 84.917 832,5 6.508 63,8

2010 80.548 797,5 5.262 52,1

2011 80.878 808,8 5.355 53,6

2012 77.337 814,1 5.083 53,5

2013 77.254 858,4 4.982 55,4

Taula 2: Nombre de parades i longitud de les línies de concessió estatal. 1998 - 2013. Font:
Observatorio del transporte de viajeros por carretera (Maig 2014).
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3.3. Comparativa del model espanyol davant altres tipus de models

La evidència empírica apunta a que el model concessional, si està ben articulat,

és superior en termes tant d'eficiència com d'eficàcia davant la experiència de la

desregulació i el monopoli de gestió pública, manifestant-se com una eina per garantir

un transport públic eficient, de cobertura universal i amb cost nul per a l'Administració.

Hi ha diversos models regulatoris del transport per autobús. Concretament hi ha

5 tipus de sistemes principals que es mostraran a continuació:

 El sistema de gestió directa, que es basa en que la gestió recau

directament en la Administració, així com l'explotació del servei, és a dir,

és el propi estat el que s'encarrega del funcionament del sistema.

Actualment aquest sistema està pràcticament extingit a Europa només

aplicat a Bèlgica, altres tipus de sistema l'utilitzen només amb criteris

d'equitat en línies que les empreses privades no volen explotar.

 El model liberalitzat és aquell en que l'Administració Pública es limita

únicament a fer complir els requisits de seguretat i a garantir la lliure

competència en igualtats de condicions, és a dir, evitar abusos de poder o

acords en els preus, és a dir, el servei està totalment en mans privades.

Per tant, aquest model està basat en la llei de la oferta i la demanda.

Aquest sistema està aplicat majoritàriament als països anglosaxons i als

països nòrdics. En aquest sistema els estats intervenen per garantir una

cobertura mínima de servei.

 En el model de liberalització amb restriccions administratives, les

empreses actuen lliurement en el mercat amb prèvia autorització

administrativa per part de l'Estat. En aquest cas es pot crear una barrera

administrativa per culpa d'uns requisits molt exigents que dificultin

l'entrada de noves empreses a l'explotació de serveis de transport de

viatgers per autobús. Els casos més representatius d'aplicació d'aquest

model són Itàlia i Portugal.

 El sistema de llicències amb prohibició a la entrada comparteix amb

l'anterior la característica de que l'Administració no declara explícitament
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el transport com a servei públic, sinó que el denomina d'interès públic.

La diferència d'aquest és que el ciutadà no pot exigir la prestació d'aquest

servei, sinó que és l'estat qui el dóna voluntàriament en el cas que les

empreses privades no vulguin fer-se càrrec del servei. En aquest cas

l'Administració pot actuar creant barreres a l'entrada de noves empreses o

permetent la competència entre empreses. L'exemple d'aquest tipus de

gestió és Grècia.

 El model concessional, es caracteritza en què el servei és donat per l'Estat

de manera indirecta a través d'empreses privades, a les que traspassa la

gestió i explotació del servei com ja s'ha explicat anteriorment. Aquest és

el sistema aplicat a Espanya com s'ha explicat anteriorment.

A continuació es realitzarà una comparativa entre el model utilitzat a Espanya

amb el model liberal, utilitzat a països com Suècia i el Regne Unit, i models amb

restriccions administratives, com per exemple el cas d'Itàlia o Portugal.

3.3.1. Comparació del preu per kilòmetre i freqüències

El poder regulador en l'àmbit de la fixació de preus màxims i freqüències

mínimes i itineraris de les administracions ha demostrat ser determinant a l'hora

d'explicar i posar valor al sistema concessional. El fet que el transport es garanteixi com

un servei públic obliga al regulador a tractar de maximitzar el benestar social. Tant és

així, que des d'una perspectiva comparada, el sistema concessional ha permès a Espanya

gaudir de tarifes manifestament menors que a altres països europeus on s'ha optat per la

desregulació. Així, tenint en compte la paritat de poder adquisitiu, els preus a Espanya

són entre un 25% i un 55% inferiors als del Regne Unit o Suècia (a pesar que aquests

han introduït serveis de baix cost) respectivament.

Com es pot veure en el gràfic 1, on es comparen els preus de diferents itineraris

interurbans amb autobús en diferents països europeus, els preus dels itineraris espanyols

són comparables als preus dels itineraris a Portugal, Alemanya o Itàlia, que tot i no

compartir el model concessional, apliquen altres models que regulen la oferta de manera
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administrativa. En canvi, en els països escandinaus, com Suècia i Noruega, i al Regne

Unit, on hi ha hagut una liberalització del transport de viatgers amb autobús, els preus

són més elevats i hi ha una major variabilitat en el cost del kilòmetre entre els diferents

itineraris.

Gràfic 1: Tarifa €/viatger-km. Preu del trajecte d'anada. Font: Elaboració pròpia a partir de "El
transporte en autocar, una solución para la movilidad de personas (2011)".
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en alguns casos ha obligat a la Administració a incorporar subvencions, ja sigui en

forma de subvenció directa com és el cas de Suècia o per Quality Partnerships en els

serveis de curt recorregut com és el cas del Regne Unit, per així assegurar l'existència

de certes línies menys utilitzades. En molts d'aquests casos de liberalització dels serveis

regulars d'autobusos, els operadors s'han dedicat a explotar les línies més rendibles,

abandonant les línies que ho són menys, de manera que el servei perd la seva qualitat de

cobertura universal esmentada anteriorment.

3.3.2. Comparació de l'ocupació mitjana dels vehicles

A Espanya la ocupació mitja dels vehicles és inferior a 25 persones per vehicle,

mentre que a altres països s'enfoca més a maximitzar la eficiència del servei, d'aquesta

manera la ocupació s'incrementa fina a 35-40 persones per vehicle com es pot observar

en el gràfic 2, que indica l'ocupació mitjana de diferents països amb diferents models de

gestió dels serveis de transport de viatgers amb autobús.

Des de aquest punt de vista el sistema vigent a Espanya ofereix un major nivell

de servei per a l'usuari, ja que disposa de més destinacions on viatjar i menys places

ocupades del vehicle, que es tradueix en un major confort per l'usuari.

Gràfic 2: Ocupació mitja (viatgers/vehicle). Font: Elaboració pròpia a partir de "El transporte en
autocar, una solución para la movilidad de personas (2011)".
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3.3.3. Comparació de l'oferta

El fet de que el servei de transport per carretera sigui de caràcter públic

concessional a Espanya, on el major control de les condicions de l'explotació per part de

la administració permet assegurar el nivell de oferta en totes les regions, implica que

l'accessibilitat a tot el territori és major també. La longitud total de les concessions

estatals a finals de 2010 superaven els 80.000 kilòmetres.

Tal com es pot veure al gràfic 3, on es pot veure la densitat de vehicles per

kilòmetre ofert segons la superfície del país, Espanya gaudeix de una oferta de servei

per kilòmetre quadrat molt superior a la mitjana. Mentre que Espanya té una oferta de

0,61 vehicles per kilòmetre i per kilòmetre quadrat de superfície, és una centèsima

inferior a la oferta de Portugal, amb un model de gestió que aplica restriccions per part

de l'administració, o a països com el Regne Unit o Suècia, que han implantat un model

lliure de gestió ofereixen un servei de 0,18 i 0,06 respectivament. Això permet

comprovar que el  model concessional espanyol millora la propietat de cobertura

universal que vol implantar respecte els altres models.

Gràfic 3: Vehicles / km oferts per km2 de superfície. Font: Elaboració pròpia a partir de "El
transporte en autocar, una solución para la movilidad de personas (2011)".
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4. Qualitats del transport interurbà en autobús

En aquest apartat, s'exposarà quines són les qualitats del transport interurbà, és a

dir, totes aquelles característiques que tenen relació tant amb els usuaris com per la

societat en general. Al respecte, s'explicarà quins són els grups d'edat que més utilitzen

aquests serveis, així com les conseqüències que suposa que l'utilitzin. A continuació es

compararà la seguretat de l'autobús en cas d'accident amb altres mitjans de transport de

carretera. També es compararà l'aspecte de ambiental d'aquest, com pot ser l'emissió de

gasos d'efecte hivernacle, els gasos directament nocius per la salut de les persones o la

contaminació acústica. Per acabar, s'investigaran els efectes que té l'ús de l'autobús pel

que fa al conjunt del trànsit i la valoració que tenen els seus usuaris de la qualitat del

servei ofert per les empreses de transport de viatgers per autobús.

4.1. Perfil de l'usuari de l'autobús interurbà

El transport de viatgers per carretera ha estat un dels principals eixos

vertebradors de la mobilitat a Espanya. La particularitat orogràfica del país ha estat un

condicionant històric per la xarxa de transport de passatgers i mercaderies. Per una

banda, a pesar de importants concentracions de població en nuclis urbans, existeix una

important dispersió de la població per tot el territori. Aquest fet fa que la lògica

econòmica desaconselli articular la mobilitat en un altre mitjà de transport que no sigui

el transport per carretera, molt més flexible i capil·lar, que no té una necessitat de una

infraestructura dedicada, ja que aquesta suposa un cost elevat per la societat. La

utilització de mitjans de transport molt més rígids i que demanen infraestructures que

necessiten grans inversions per la seva construcció i utilització fan impossible

rentablilitzar-les en absència de transits importants.

Per aquests motius, el transport de viatgers per carretera, i sobretot el transport

per autobús tenen una propietat molt important pel que fa a la igualtat entre les diferents

zones, que és la cobertura universal, és a dir, amb molt poca inversió en infraestructures

es pot oferir servei a molts usuaris, per tant no suposa un cost extra per a la societat
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oferir un servei de transport a zones amb menys  densitat de població que no disposaran

de grans fluxos de viatgers.

Per una altre banda, l'autobús, per la seva assequibilitat i la mobilitat que ofereix,

és un mitjà de transport fonamental per  als joves i les persones grans. El principal grup

d'usuaris d'aquest mitjà de transport són les persones de més de 50 anys, representant

una mica més d'un terç (34%) del total de viatgers transportats segons dades de Movilia

2007. Aproximadament, un altre terç el constitueixen els usuaris amb una edat compresa

entre 15 i 29 anys, aquests representen el segon gran grup de usuaris de l'autobús, com

es pot veure en el gràfic 5.

Per una banda, comparant les dades de l'ús de l'autobús segons edats amb les

dades generals de transport de viatgers per edats, podem veure que és un mitjà de

transport més utilitzat per la gent gran que els altres, en particular la franja d'edat

superior als 65 anys. Entre els usuaris d'autobús els usuaris majors de 65 anys suposen

el 18% dels passatgers, en canvi, entre els viatgers en cotxe suposen un 5%, al tren un

10%, a l'avió un 6% i de mitjana suposen un 7% dels viatgers.

Tenint en compte que l'envelliment de la població és inexorable, les polítiques

de mobilitat hauran de tenir aquest fet en compte. Segons les previsions d'estructura

poblacional elaborades per el Institut Nacional d'estadística (INE) per els anys, com es

pot veure al gràfic 4, el gruix de la població serà cada vegada de més envellida. Aquest

fet fa que el transport per de viatgers per autobús cobri especial rellevància, ja que la

major part dels seus usuaris formen part d'aquest col·lectiu.

Per altre banda, si fixant-se en l'altre grup majoritari d'usuaris de l'autobús, els

joves entre 15 i 29 anys, podem veure que suposa 24% dels viatges totals realitzats a

l'estat espanyol al 2007. Aquest grup d'edat suposa la majoria d'usuaris del tren amb un

42% i com s'ha comentat anteriorment un 33% dels usuaris de l'autobús. Això indica

que aquest grup d'edat té una demanda de transport públic molt major que altres grups

d'edat.
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Gràfic 4: Piràmide de població d'Espanya (2014 - 2064). Font: INE, Proyección de la Población de
España 2014 - 2064

Mirant dades absolutes, al 2007 aproximadament 10,1 milions de desplaçaments

els van realitzar joves entre 15 i 29 anys van utilitzar l'autobús com a mitjà de transport

per fer viatges superiors als 50 km, en canvi, el tren va efectuar al voltant de 8.300

milers de desplaçaments d'usuaris d'aquest grup d'edat. Això demostra que l'autobús és

el transport públic més utilitzat pels joves entre 15 i 29 anys a  l'estat espanyol, superant

al tren en uns 1800 desplaçaments.

Amb tot això, s'ha de tenir en compte que el volum de viatgers en els diferents

modes de transport és molt diferent, ja que el cotxe és el mode de transport més utilitzat

amb diferència, amb un 80% de tots els viatges realitzats al 2007. El segon mode de

transport més utilitzat va ser el autobús amb un 8,5% dels desplaçaments, seguint del

avió amb un 6,3% i el tren amb un 5,4%. Tot i que aquestes dades són antigues, i s'han

d'actualitzar, permeten veure com es distribueixen els desplaçaments en els diferents

mitjans de transport segons la edat, i per tant, saber quin és el perfil dels usuaris que els

utilitzen.
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ja sigui per capacitat econòmica en cas tant de joves com de jubilats, que en alguns

casos formen part a les rentes baixes i en altres directament depenen de altres persones,

com pot ser el cas de molts joves, o ja sigui per capacitats físiques, perquè amb l'edat

molts ciutadans perden part independència, com pot ser no estan en condicions renovar

el carnet de conduir, que fa que moltes persones hagin de canviar el seu mitjà de

transport usual per un altre que els doni serveis similars.

4.2. Comparació dels diferents modes de transport en matèria de seguretat

Un altre característica a tenir en compte per valorar les qualitats d'un mitjà de

transport és la seguretat. Aquesta ens indica és la gravetat dels accidents pels usuaris, és

a dir, el grau de gravetat dels ferits i la taxa de morts per accident amb víctimes.

L'autobús és el mitjà de transport per carretera més segur entre tots els mitjans

de transport. Al 2013, tan sols un 1% de les persones que van perdre la vida en un

accident de transit viatjaven amb autobús. Si es comparen aquestes xifres amb les dels

turismes, es pot veure que la taxa de mortalitat en cas d'accident de cotxe és molt major

que la del autobús, amb un 43% del total de víctimes mortals en accident de transit a

l'estat espanyol, com es pot veure a la taula 3.

Per una banda, mirant el nombre de ferits a les estadístiques de la taula 3 es pot

veure que el nombre de morts per accident amb víctimes és el més baix de tots els

mitjans de transport per carretera exposats amb un 0,6%, en canvi, el turisme té una

tassa del  1% i la motocicleta del 1,5%, això és un bon indicador del nivell de seguretat

dels diferents mitjans de transport per carretera.

Per altre banda, fixant-se en els ferits, l'autobús té una taxa de ferits greus per

accident del 4%, en canvi el trisme té una taxa del 4,6% i la motocicleta del 12%. Això

també permet veure que l'autobús és més segur parlant de lesions sofertes per les

víctimes dels accidents.
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Mitjà de

transport

2013 Distribució percentual 2013

Accidents

amb

víctimes

Morts
ferits

greus

ferits

lleus

Accidents

amb

víctimes

Morts
ferits

greus

ferits

lleus

Bicicleta 5.835 69 646 4.779 7% 4% 6% 4%

Ciclomotor 7.441 54 818 6.953 8% 3% 8% 6%

Motocicleta 19.851 301 2.510 17.967 22% 18% 25% 16%

Turisme 71.466 715 3.326 66.742 80% 43% 33% 58%

Vehicle de

mercaderies
11.871 111 477 5.549 13% 7% 5% 5%

Autobús 1.816 11 74 1.641 2% 1% 1% 1%

Taula 3: Estadístiques d'accidents de transit amb víctimes al 2013. Font: Elaboració pròpia a partir
de dades de la Direcció General de Transit (DGT)

Segons la publicació del Observatorio Social del transporte por carretera 2013

del Ministeri de Foment, en el accidents amb responsabilitat del conductor, només un

17% va ser causats per un conductor d'autobús. La majoria dels accidents, van ser

responsabilitat de conductors de vehicles articulats (45%) i camions rígids (30%).

El transport de viatgers per autobús no només és el mitjà de transport per

carretera més segur i és el que necessita menys inversió per donar el mateix serveis, sinó

que també té un impacte mediambiental menor.

4.3. Comparació del grau de contaminació emesa pels diferents modes de transport

Un altre factor a tenir en compte quan es valoren les qualitats d'un mitjà de

transport és la contaminació que genera. Hi ha diversos tipus de contaminació, per una

banda està l'emissió de CO2, que està relacionada amb l'escalfament global ja que

aquests gasos són els responsables de l'efecte hivernacle. Per un altre banda, hi ha els

gasos directament nocius per la salut de les persones que expulsen els vehicles de

combustió i les plantes elèctriques les quals produeixen energia a partir de combustibles
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fòssils, ja sigui carbó, petroli o gas. I per últim la contaminació acústica, un tipus de

contaminació que no està relacionat amb materials que expulsen els mitjans de

transports o les seves fonts d'energia, sinó amb el soroll que emeten quan circulen i les

molèsties que això genera tant a les persones com al medi ambient.

4.3.1. Emissions de CO2

El transport a Espanya va representar al 2011 prop de la quarta part del total

d'emissions de CO2 expulsats a l'atmosfera (87.300 kilotonelades). Malgrat els avenços

tecnològics del sector, l'augment de la demanda de transport fa que aquestes emissions

no disminueixin. En aquest cas l'ús de l'autobús com a mitja de transport pot ajudar a

rebaixar-ne les emissions.

Com pot veure's al gràfic 6, un passatger d'automòbil contamina 4 vegades més

que un passatger d'autobús per kilòmetre recorregut, i un passatger d'avió 4,3 vegades

més. Amb aquestes dades, és fàcil veure que un transvasament de passatgers d'altres

mitjans de transport cap a l'autobús ajudaria a rebaixar les emissions de CO2 expulsades

a la atmosfera, ja que l'autobús, igual que el tren, té un consum de 0,03 kg de CO2 per

viatger i kilòmetre, mentre que el cotxe té un consum de 0,12 i l'avió  de 0,13. Això

permet reafirmar l'idea que afirma que l'ús del transport públic és bàsic per rebaixar els

nivells de CO2 expulsats a l'atmosfera que són els causants de l'efecte hivernacle.

Gràfic 6: Consum de CO2 segons el mitjà de transport. Font: Consum d'energia i emissions del tren
d'alta velocitat en comparació amb altres modes, Calculadora CO2 Eurolines.
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4.3.2. Emissions d'altres gasos contaminants

A part de les emissions de CO2, existeixen diverses varietats de gasos d'efecte

hivernacle que no només afecten negativament al medi ambient, accelerant

l'escalfament global, sinó que, a més, són directament perjudicials per la salut de les

persones. Entre aquest elements podem trobar-ne de procedents de la combustió

incompleta, com poden ser els òxids de nitrogen (NOx), el diòxid de sofre (SO2) o el

monòxid de carboni (CO). Aquests gasos tenen efectes sobre el medi ambient com pot

ser la pluja àcida provocada per l'acidificació del vapor d'aigua present a l'atmosfera o

l'augment de la quantitat de ozó (O3) a nivell de terra.

En aquest sentit, l'autobús també és un mitjà de transport menys contaminant per

passatger. Com es pot veure al gràfic 7, on es poden veure les emissions d'equivalents

de CO2 per viatger dels diferents mitjans de transport, l'autobús contamina per passatger

aproximadament 4,3 vegades menys  que l'avió i 3,3 vegades menys que el cotxe i fins

un 9% menys que el tren de passatgers. Per aquest càlcul s'ha tingut en compte

l'ocupació mitjana dels autobusos interurbans al 2013 (23,04 viatgers). Considerant que

la mitjana de places disponibles per autobús ronda les 50 places, un increment en

l'ocupació dels autobusos reduiria sensiblement els nivells de contaminació per viatger i

kilòmetre de l'autobús.

Gràfic 7: Emissions de gasos hivernacle a Espanya per mitjà de transport. 2010. Font: External
Costs of Transport, Comissió Europea.
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4.3.3. Contaminació acústica

La contaminació acústica és un altre dels problemes associats als mitjans de

transport, causants de greus prejudicis per la salut de la població i fins hi tot el medi

ambient. L'excés de soroll en els nuclis urbans produeix efectes negatius a les persones

tals com desordres del son, pèrdues auditives, problemes de comunicació, estrés...

L'autobús, a part de generar menys emissions contaminants, produeix en mitjana un

57% menys de soroll per passatger que els cotxes, fet que fa que l'ús de l'autobús sigui

un mitjà de transport més sostenible acústicament que el cotxe.

Com es pot veure al gràfic 8, on es pot veure el cost de la contaminació acústica

dels vehicles segons l'entorn, aquesta reducció de la contaminació acústica té lloc

sobretot a l'àmbit urbà, on hi ha una major concentració de vehicles, però no es pot

deixar de valorar la reducció de contaminació acústica en els àmbits rural i suburbà que

suposa l'ús de l'autobús en detriment del vehicle privat.

Gràfic 8: Costs externs per contaminació acústica a Espanya. 2014. Font: External Costs of
Transport, Comissió Europea.

4,6

0,3 0,04

10,7

0,7
0,1

Urbà Suburbà Rural

Costs extern per contaminació acústica a Espanya. 2014
( Euros per cada 1000 passetgers-km)

Autobús Cotxe



Impacte de l'AVE en el transport interurbà de viatgers en autobús a Espanya

26

4.4. Efectes de la congestió

Un altre problema que presenten els mitjans de transport es la congestió causada

per l'excés de trànsit a les hores punta o en determinades temporades d'alta circulació.

La congestió vial suposa una pèrdua de temps per tots els viatgers i es tradueix en

importants pèrdues econòmiques, ja que, en general, els usuaris donen un valor molt

elevat al temps perdut en congestions viàries que en el mateix trajecte sense congestió.

També és important, en el cas de la congestió, el motiu del viatge, ja que els usuaris no

li donen el mateix valor monetari al temps en totes les situacions. Per exemple, el preu

del temps és més elevat quan el motiu del trajecte és per feina que si el trajecte és per

oci.

Amb aquestes condicions, l'ús de l'autobús suposa una reducció de la congestió.

Un autobús estàndard té 50 places, en el màxim d'ocupació equivaldria a reduir 10

cotxes amb 5 viatgers cadascun. Per tant, l'ús intensiu de l'autobús en detriment del

vehicle privat ajudaria a reduir en gran mesura la congestió generada en els casos

comentats anteriorment.

Com es pot veure en el gràfic 9, que indica el cost de congestió en cèntims

d'euro per vehicle i kilòmetre tant de l'autobús com del cotxe segons l'entorn

(metropolità, urbà o rural), l'ús de l'autobús com a mitjà de transport rebaixa molt els

costs de congestió en carreteres, especialment en l'àmbit metropolità, on aquesta

reducció arriba als 40 cèntims d'euro per vehicle i kilòmetre. En l'àmbit urbà aquest cost

també experimenta una rebaixa substancial, de 47 cèntims per cotxe a 10 cèntims per

autobús.

Com és lògic, en àmbits on la densitat de vehicles és major, la reducció del

nombre de vehicles dintre de la congestió rebaixa el cost d'aquesta. Per això la

diferència en el cost de congestió entre l'autobús i el cotxe és més gran en entorns

metropolitans i urbans que en entorns urbans, on la diferència de costs no arriba als 10

cèntims d'euro en favor de l'autobús.
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Gràfic 9:Cost de congestió. 2010. Font: External Costs of Transport, Comissió Europea.
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En aquest cas la valoració que donen els usuaris als serveis regulars d'autobusos

en l'àmbit nacional, segons l'Observatori del transport de viatgers per carretera del

Ministeri de Foment, és de 7,14 sobre 10. Aquest qualificació és semblant a la que

reben l'AVE (7,5) o els trens de rodalies de mitja distància (7,1).

Per tot això, moltes empreses de serveis de transport per autobús estan duent a

terme una important renovació de la flota d'autobusos per, d'aquesta manera, poder

reduir tant les emissions de contaminants com la contaminació acústica, així com poder

millorar el confort dels viatgers.
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5. Característiques principals de la oferta del transport interurbà per

autobús

Seguidament, s'explicaran les tipologies de serveis que ofereixen les empreses de

transport de viatgers per autobús, així com la organització de les línies interurbanes que

depenen directament de l'Administració central, és a dir, quines són les principals

direccions en les que s'organitza la xarxa estatal de transport per autobús.

5.1. Tipologia de serveis oferts per l'autobús

La oferta del transport interurbà de viatgers per autobús a Espanya es

caracteritza per ser un servei públic amb caràcter concessional, com s'ha indicat el

anteriorment a l'apartat 3, sobre l'organització del transport interurbà de viatgers per

autobús a Espanya. Això fa que hi hagi tres tipus de concessionaris, l'Administració

central, les Administracions  autonòmiques i les Administracions locals.

Les concessions concedides per l'administració central estan relacionades amb

connexions entre Comunitats Autònomes, és a dir, especialment enfocades a serveis de

llarga distància, mentre que les Administracions de les Comunitats Autònomes estan

adreçades al transport de viatgers dintre de la comunitat autònoma corresponent,

principalment en a serveis de mitja distància, però també inclou serveis de llarga

distància. Per altre banda, les concessions de les administracions locals estan dirigides a

cobrir serveis d'àmbit urbà o metropolità.

Dintre del transport interurbà de viatgers es poden trobar dos tipus principals de

serveis segons el tipus d'autorització. Per una banda, hi ha el servei regular de transport,

aquest, com s'ha explicat a l'apartat 2, organització del transport interurbà de viatgers

per autobús a Espanya, és un servei regulat mitjançant concessions, és a dir, hi ha un

contracte entre l'administració i l'empresa que ofereix el servei, on hi ha estipulades una

sèrie de condicions que s'han de complir com pot ser una freqüència mínima, uns

horaris o un itinerari concret, independentment de la rendibilitat del servei.
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Des de 2009 es separa en 3 categories, rodalies, transport realitzat en nucli urbà i

zona d'influència metropolitana amb distàncies inferiors als 50 kilòmetres, mitja

distància, referent als desplaçaments iguals o inferiors als 300 kilòmetres excloent els de

rodalies, i llarga distància, per als transports superiors als 300 kilòmetres.

Per altre banda, hi ha el transport discrecional de viatgers. Aquest tipus de servei

no està lligat a cap tipus de regulació, és a dir, no ha d'oferir uns serveis mínims de

freqüència o itineraris. Es regulen per la llei de la oferta i la demanda, és a dir, depèn de

les necessitats dels usuaris i de la rendibilitat que vulgui obtenir l'empresa que n'ofereix

el servei.

Dintre dels transports discrecionals hi ha un transport especial de viatgers, que té

dues variants, el transport escolar i el transport laboral. El transport escolar va destinat a

transportar en autobús o autocar a escolars o estudiants ja sigui dintre el mateix terme

municipal (urbà) o entre diversos municipis (interurbà). El transport laboral va destinat

a transportar exclusivament a col·lectius laborals homogenis, com poden ser

treballadors d'empresa o línies de servei a aeroports o estacions de trens per el transport

de tripulants, ja sigui dintre del mateix municipi (urbà) o entre termes municipals

(interurbà).

Com es pot veure en el gràfic 10, on es pot veure el nombre d'usuaris del

transport amb autobús segons el tipus  de servei utilitzat (urbà, interurbà o especial i

discrecional) entre el 2005 i el 2014, el tipus de servei més utilitzat a Espanya és el

transport regular de viatgers, ja que tant el transport urbà com interurbà de viatgers són

serveis regulars de passatgers. Entre els dos serveis van sumar aproximadament 4

milions de viatgers al 2014, dels casi 4,5 mil milions de passatgers amb autobús, això

vol dir que el transport regular de viatgers a Espanya suposa el 89% dels viatges

realitzats amb autobús a Espanya. En particular, el transport interurbà al 2014 a Espanya

va suposar el 28% dels usuaris amb més de 1,2 mil milions de passatgers transportats.
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Gràfic 10: Nombre anual de passatgers de l'autobús segons el tipus de servei. 2005-2014. Font: INE
(Estadístiques del transport de viatgers).
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hi  ha de camí. Que aquesta component radial existeix ho demostra el fet que de les 90

línies regulars operatives al final de l'any 2013, 37 d'elles tenien com a inici o fi de ruta

Madrid, és a dir, el 41% de les línies operatives. Aquesta tendència també es pot veure

al gràfic 11, capacitat de la xarxa interregional d'autobusos a Espanya, on les majors

capacitats de transport estan en direcció a Madrid, de manera en la majoria de trajectes

entre capitals de província s'ha de fer ja sigui realitzant un transbord a Madrid o passant

per la capital. Aquesta política radial permet una necessitat menor de itineraris, ja que es

pot anar a qualsevol capital de província realitzant com a màxim un transbord, i

d'aquesta manera no hi ha la necessitat de tenir una línia per cada trajecte.

Per altre banda hi ha els serveis en direcció horitzontal, és a dir, d'Est a Oest.

Aquestes línies estan relacionades sobretot al nord i al sud del país, ja que la franja

central ja està servida per els serveis radials que parteixen de Madrid. Com a exemples

d'aquests línies horitzontals podem trobar les línies Santander - Bilbao - Barcelona o la

Santiago de Compostela - Gijón - Irún - Barcelona que creuen el Nord de la península, o

les línies Sevilla - Murcia o Jaen - Benidorm, a la part Sud de la península.

La última direcció de serveis predominant és en vertical, és a dir, de Nord a Sud.

Com en el cas anterior aquests serveis estan centrats en dues zones, la part Est i la part

Oest de la península, amb línies com poden ser la Saragossa - Murcia a l'Est o  la Sevilla

- Mérida a l'Oest. Com un altre exemple d'aquest tipus de servei es pot trobar el

denominat corredor mediterrani que va des de Barcelona fins a Múrcia seguint la costa

mediterrània.

Aquestes dos últimes direccions principals tenen com a objectiu eliminar la

necessitat de passar per Madrid per realitzar el trajecte, i d'aquesta manera, reduir el

temps de viatge entre dos punts que estan a una longitud o latitud semblant.
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Gràfic 11: Capacitat de la xarxa interregional d'autobusos a Espanya (No inclou trajectes dins de la
mateixa CCAA). Font: El transporte en autocar, una solución sostenible para la movilidad de
personas.

A part d'aquestes direccions principals els serveis regulars de transport de

viatgers de titularitat estatal  poden tenir direccions diagonals com pot ser l'exemple de

la línia  Santander - Bilbao - La Manga del Mar Menor (Murcia).

A part els serveis de titularitat estatal també comprenen línies més curtes que

connecten comunitats autònomes properes, amb un cert grau de connectivitat entre elles,

com pot ser el cas de capitals de província properes, per exemple la línia Lleida -

Saragossa.

Les línies de serveis regulars entre diferents comunitats autònomes tenen la

característica, independentment de la direcció, de que no són trajectes entre dos punts,

sinó que aprofiten el seu recorregut per realitzar més parades, i d'aquesta manera reduir

el nombre de línies i també augmentar la ocupació dels autobusos, ja que en un mateix

vehicle hi ha usuaris que tenen diferents destinacions.



Impacte de l'AVE en el transport interurbà de viatgers en autobús a Espanya

34

6. Arribada de l'AVE i la concurrència en determinades relacions

L'any 1992 es va completar la construcció de la primera línia d'alta velocitat a

Espanya. Des d'aquest any la xarxa ha anat augmentant fins al estat actual i està prevista

la expansió d'aquesta xarxa cap a zones on encara no esta implantada. Aquesta nova

xarxa ha creat una sèrie de noves concurrències amb altres mitjans de transport, la qual

cosa ha afegit més competitivitat  a les xarxes de transport  de viatgers.

En aquest context s'explicarà com ha anat creixent la actual xarxa d'AVE a

Espanya i com està previst que aquesta segueixi creixent. També s'investigarà si s'està

creant una dualitat de línies ha aparegut en els últims anys.

6.1. Organització i construcció de la xarxa d'AVE a Espanya

Actualment, l'AVE és un dels mitjans de transport de viatgers més prestigiós

d'Espanya, i el més beneficiat per les polítiques de transport dels últims anys.

Actualment, aquest mitjà de transport disposa de més de 2400 kilòmetres de vies (Març

2015), la xarxa més gran d'Europa i la segona més gran del món, només per darrere de

la Xina.

La actual xarxa d'alta velocitat espanyola va començar l'any 1992 quan es va

inaugurar a Espanya la primera línia ferroviària d'alta velocitat, aquesta línia va ser la

Madrid - Sevilla de 470 kilòmetres. Fins l'any 2003, aquesta va ser la única línia d'alta

velocitat a Espanya, any en que es va inaugurar la línia Madrid - Lleida, que durant els

anys següents va anar allargant-se fins a Tarragona (2006) i fins a Barcelona (2009).

Actualment aquesta línia té una longitud de 621 kilòmetres.

Des de 2005 s'han anat introduint desviacions a la línia Madrid - Sevilla per

poder oferir més servei. Aquest any 2005 es va inaugurar la línia La Sarga - Toledo, un

tram de 5 kilòmetres, que permetia unir Madrid i Toledo amb AVE, i al 2007 es va

acabar la línia Córdoba - Màlaga, de 155 kilòmetres, que com en el cas anterior

connectava Màlaga amb Madrid amb un tren d'alta velocitat.
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L'any 2007 es va inaugurar la línia Valladolid, de 179 kilòmetres, i al 2010

l'AVE va arribar a València, 321 kilòmetres. Aquesta línia es allargar fins a Alacant al

2013 passant per Albacete, amb una longitud des de la separació de la línia que va a

València de 165 kilòmetres. A aquestes línies s'hi va afegir la línia Ourense - Santiago

de 87 kilòmetres.

Una altre de les línies completades va ser la línia Barcelona - Perpinyà, que es va

inaugurar al 2013 quan es va acabar el tram unir Barcelona amb la línia Figueres -

Perpinyà acabada al 2010.

La política de implantació de l'AVE a Espanya no ha consistit només en la

creació de noves vies com son els casos explicats anteriorment, sinó que també s'han

adaptat vies convencionals existents a vies d'alta velocitat, com pot ser el cas del

corredor Mediterrani, que encara està en construcció, que unirà directament Barcelona

amb València,  a l'altura de Tarragona, i d'aquesta manera es connectarà la línia

Barcelona - França amb València i Alacant.

Aquesta política d'adaptació de vies existents a l'alta velocitat també s'està duent

a terme per la creació del corredor atlàntic, que des del 2012 uneix Santiago amb A

Corunya i des de l'Abril de 2015 arriba fins a Vigo. Amb aquest sistema s'està adaptant

la línia Sevilla - Cadis, que té prevista la seva finalització al 2015.

Actualment, estan previstes la construcció de noves línies de alta velocitat. S'està

construint una línia que uneixi Madrid amb Astúries, mitjançant el túnel de Pajares.

També es vol connectar la línia d'alta velocitat Gallega amb Madrid des de Zamora, així

com la prolongació de la línia entre Madrid i Valladolid fins a Burgos. Una altre que es

vol crear és la anomenada "Y" basca, que uniria Madrid amb Vitòria  i aquesta amb

Bilbao i Irún creant una forma de Y.

Al 2012 es va cancel·lar la connexió Madrid - Lisboa, però en comptes d'arribar

fins a Portugal la línia arribarà a Badajoz. També està prevista la creació de noves

infraestructures entre Alacant i Múrcia i València i Xàtiva, que formaran part del

corredor Mediterrani. La última construcció prevista actualment és la de la línia

Antequera - Granada, que seria una desviació de la línia que uneix Córdoba amb

Màlaga a l'altura de Antequera.
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En el gràfic 12, es pot veure l'actual xarxa d'alta velocitat espanyola, i els trams

en construcció. No totes les línies previstes comentades anteriorment estan dibuixades

en el mapa, però s'intueixen a partir dels trams en construcció dibuixats. En aquest

gràfic també es distingeix entre els trams construïts específicament per el tren d'alta

velocitat i quins són els trams de via adaptada al tren d'alta velocitat, així com l'ampla

de via de cada línia.

Gràfic 12: Mapa de línies d'alta velocitat i vies convencionals a Espanya (acabades i en
construcció). Font: Ferropedia.es

Mirant el gràfic anterior, es pot apreciar que la xarxa de línies d'alta velocitat a

Espanya és totalment radial,  a excepció dels corredors Atlàntic i Mediterrani. Es podria

dir que la xarxa d'alta velocitat espanyola està formada al voltant de Madrid, que faria

de hub, de tal manera que per realitzar un trajecte entre dos punts que no pertanyen a la

mateixa línia hagis de fer transbord. Actualment, hi ha una sèrie de bypass que permeten
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gràfic també es distingeix entre els trams construïts específicament per el tren d'alta

velocitat i quins són els trams de via adaptada al tren d'alta velocitat, així com l'ampla

de via de cada línia.

Gràfic 12: Mapa de línies d'alta velocitat i vies convencionals a Espanya (acabades i en
construcció). Font: Ferropedia.es

Mirant el gràfic anterior, es pot apreciar que la xarxa de línies d'alta velocitat a

Espanya és totalment radial,  a excepció dels corredors Atlàntic i Mediterrani. Es podria

dir que la xarxa d'alta velocitat espanyola està formada al voltant de Madrid, que faria

de hub, de tal manera que per realitzar un trajecte entre dos punts que no pertanyen a la

mateixa línia hagis de fer transbord. Actualment, hi ha una sèrie de bypass que permeten



Impacte de l'AVE en el transport interurbà de viatgers en autobús a Espanya

37

que els trens no hagin de parar a Madrid i d'aquesta manera es redueixi el temps de

viatge i es descongestionin les estacions d'AVE de Madrid. Aquests bypass funcionen

per les connexions entre Barcelona i Andalusia i aquesta amb València.

6.2. Concurrència de itineraris entre l'AVE i altres modes de transport

Com s'ha comentat anteriorment, la actual xarxa d'AVE espanyola és totalment

radial. La construcció d'aquesta xarxa ha fet que hi hagi una sèrie de trajectes que poden

ser realitzats en diversos mitjans de transport. Abans de l'aparició de l'AVE els trajectes

de llarga distància en transport públic es podien realitzar per avió, en autobús o amb tren

convencional. Cada mitjà de transport tenia els seus usuaris segons les necessitats

d'aquests i les seves circumstàncies, coexistint entre elles.

A partir de l'arribada de l'alt velocitat aquest status quo s'ha vist alterat i en

diverses destinacions hi ha un altre actor, l'AVE. Aquesta concurrència bàsicament

afectava a les línies d'autobusos regulars amb direccions radials com les anomenades en

l'apartat anterior, característiques principals de la oferta de transport interurbà per

autobús, i a les connexions amb avió entre Madrid i les capitals de província espanyoles

amb aeroport. La competitivitat de l'AVE va fer que inicialment competís amb l'avió, ja

que reduïa molt els temps en comparació amb els trens convencionals de llarga distància

i competia amb els preus de l'avió.

Aquest nou status quo va trencar-se novament al 2013 quan RENFE, l'operador

de l'AVE, va començar una política de rebaixa dels preus dels trajectes amb alta

velocitat a Espanya. Com a conseqüència, l'AVE va passar a competir també amb

l'autobús, ja que tot hi que els preus de l'AVE continuessin essent més elevats que els de

l'autobús, la rebaixa de temps entre el tren d'alta velocitat i l'autobús és substancial.

Aquesta concurrència de en determinades destinacions pot veure's mirant els

gràfics 11 i 12. Es pot veure clarament com totes tots els itineraris d'alta capacitat amb

autobús que surten o passen per Madrid coincideixen amb les línies d'alta velocitat

existents o amb les projectades que surten de Madrid. També es pot apreciar com el
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corredor Mediterrani previst coincideix amb els itineraris d'autobús que cobreixen

aquests trajectes.

Amb aquests exemples es pot veure clarament com l'AVE es va construint

paral·lel a les grans vies de carreteres utilitzades per l'autobús per realitzar els seus

trajectes, especialment aquelles que tenen més densitat de transport de viatgers, és a dir,

les més rentables.

En resum, l'AVE s'ha construït de tal manera que en l'actualitat hi ha

concurrència de destinacions amb l'autobús de llarga distància en la majoria de itineraris

radials del país i com s'ha vist, en el futur, aquesta concurrència serà major a mesura

que es vagin finalitzant les línies previstes.
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7. Comparació tarifària entre l'AVE i l'autobús

7.1. Característiques de la nova política tarifària de RENFE

Com s'ha comentat anteriorment, al febrer de 2013, RENFE va aplicar una

disminució substancial dels preus dels serveis d'alta velocitat i de llarga distància.

Aquesta mesura va néixer amb l'objectiu de incrementar l'ús del servei per part dels

usuaris del transport interurbà i interregional, articulant-se sobre un sistema de preus

flexibles i dinàmics, similars als que s'utilitzen per la venta de bitllets d'avió. Aquest

sistema permet a l'entitat discriminar preus tat per l'antelació amb la que s'efectua la

compra del bitllet com per la franja horària prevista per la realització del viatge,

distingint entre hores d'alta i baixa demanda, de manera que pot obtenir un millor

rendiment dels seus actius i una millor eficiència de la seva activitat.

Segons fons oficials del propi operador, al 2014, el increment en el nombre

d'usuaris atribuïble a la baixada de preus ha estat del 22%, permetent que els trens hagin

augmentat casi en un 10% la seva ocupació mitja amb la que circula actualment l'AVE,

situant-se en el 74,3% de la seva capacitat total.

Per una banda, aquesta mesura és bona per als usuaris de l'AVE per realitzar

desplaçaments interurbans, ja que en redueix el seu cost, especialment si el trajecte es

planifica amb temps i en hores de baixa demanda. També és important l'augment en

l'ocupació dels combois, ja que augmenta la eficiència del transport pel que fa al

nombre de passatgers i d'aquesta manera els s'indueix als viatgers realitzar els viatges en

hores de baixa demanda, que són els que menys usuaris transporten.

Per altre banda, aquesta mesura és una mala notícia per els seus competidors en

itineraris on hi hagi concurrència de línies, ja que augmenta la competitivitat de l'AVE

davant dels altres mitjans de transport, com pot ser el cas de l'autobús i de l'avió.
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7.2. Comparació tarifària

Per poder comparar la competitivitat de cada mitja de transport pel que fa al cost

del trajecte cal comparar el cost de realitzar un itinerari on hi hagi concurrència entre els

diferents modes de transport.

Amb l'objectiu de poder comparar el preu dels diferents modes de transport, es

compararà el preu de realitzar el trajecte amb AVE o amb autobús en els eixos Madrid -

Saragossa - Barcelona, Madrid - València i Madrid - Sevilla. Un cop obtinguts els preus

d'aquests trajectes, es compararà el preu per viatger i kilòmetre, per veure quina és la

competitivitat de cada mitjà de transport en cada una de les línies individualment i

globalment. Els preus obtinguts només tenen en compte el preu de realitzar el trajecte, i

per tant, exclou les despeses de gestió, emissió o altres despeses associades a la compra

del bitllet.

La informació de les tarifes s'ha tret directament de les pàgines web de venta de

bitllets on-line de cada operador de les línies comparades. Per veure els preus del bitllets

d'AVE s'ha extret de la pàgina de RENFE.

Per veure les tarifes de les línies d'autobús s'ha hagut d'examinar les de diferents

companyes d' autobús, ja que les línies s'han adjudicat a diferents empreses i només una

pot oferir el servei de les línies adjudicades. En el cas del corredor Barcelona -

Saragossa - Madrid s'han tret els preus des de la pàgina web d'ALSA, en el cas de

l'itinerari Madrid - València de la web de Avanzabus i en el de la línia Madrid - Sevilla

la web de Socibus. En tots els casos s'ha buscat el preu per al bitllet més assequible

independentment de l'horari.

També s'ha triat un dia qualsevol a l'atzar, suficientment llunyà per evitar que els

preus es distorsionin ja sigui per la capacitat dels combois o per la proximitat de la data,

de manera que potser el dia triat no és el que té la tarifa més baixa. En aquest cas, el dia

escollit és el 15 de juliol de 2015. Els resultats obtinguts d'aquesta recerca estan

plasmats a la taula 4, presentada a continuació.
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Itinerari

AVE Autobús

Preu
Distància (km
del trajecte en

ferrocarril)

Tarifa
(€/km) Preu

Distància (km
del trajecte en

carretera)

Tarifa
(€/km)

Barcelona-
Saragossa

23,85 320 0,075 15,79 305 0,052

Barcelona-
Madrid

42,7 621 0,069 32,46 616 0,053

Saragossa-
Madrid

21,85 307 0,071 16,66 315 0,053

Madrid-
València

28,95 481 0,060 27,15 357 0,076

Madrid-
Sevilla

30,2 471 0,064 22,35 529 0,042

Taula 4: Comparativa intermodal de les tarifes en el transport interurbà de viatgers. Font:
Elaboració pròpia a partir de RENFE, ALSA, Avanzabus i Socibus.

Com es pot veure en la taula 4, els preus de l'autobús són inferiors als preus de

l'AVE. Per una banda, el trajecte amb major diferència de preus és el Barcelona -

Madrid amb més de 10 euros de diferència entre els dos modes de transport, seguit de

l'itinerari Madrid - Sevilla, amb gairebé 8 euros de diferència. Aquests trajectes són els

més llargs en autobús, però amb AVE el trajecte des de Madrid fins a València és més

llarg que fins a Sevilla, i per aquest fet també són els més cars.

Per altre banda, el trajecte amb menys diferència entre tarifes és el Madrid -

València, amb una diferència menor a 2 euros en favor de l'autobús, seguit del

Saragossa - Madrid, que hi ha una diferència de 4 euros entre l'autobús i l'AVE.

Per poder comparar les tarifes entre dos modes de transport diferents és

important comparar el preu per kilòmetre de trajecte, ja que en tots els casos la distància

recorreguda en AVE és major que en la recorreguda en autobús, excepte en els casos

dels itineraris Madrid - Sevilla i Saragossa - Madrid, que és al contrari.

En tots els casos, excepte el viatge entre Madrid i valència, el preu per kilòmetre

recorregut amb autobús és més econòmic.  En aquesta excepció mencionada

anteriorment, tot i que el preu del viatge és menor en el cas del autobús, el fet que

l'AVE recorri més kilòmetres fa que el preu per kilòmetre sigui menor.
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En la resta de casos el preu del kilòmetre recorregut amb autobús és menys car.

L'itinerari amb millor relació preu per kilòmetre en autobús és el Madrid - Sevilla, amb

un preu per kilòmetre de 0,042 euros, un cèntim d'euro més baix que el següent itinerari

amb la tarifa per kilòmetre més baixa, Barcelona - Saragossa, amb un preu de 0,052

euros el kilòmetre. La tarifa més alta per kilòmetre es troba en la ruta Madrid

En el cas dels trajectes en AVE, l'itinerari amb un preu més baix per kilòmetre és

el trajecte entre Madrid i València amb 0,06 euros el kilòmetre, seguit per el Madrid -

Sevilla amb 0,064 euros el kilòmetre. L'itinerari amb un preu per kilòmetre més  alt és

el Barcelona - Saragossa, amb un preu de 0,075 euros el kilòmetre.

La major diferència entre els preus per kilòmetre està en la ruta entre Barcelona i

Saragossa, on la diferència entre l'AVE i l'autobús és de 0,023 euros per kilòmetre.

7.3. Comparació de freqüència

Un altre dels punts a comprar entre dos modes de transport diferents és la

freqüència de pas dels diferents vehicles en cada connexió. Per dur a terme aquesta

comparació s'ha mirat en les mateixes pàgines web de compra de bitllets que en la

comparació tarifària. En aquest punt el que s'ha mirat és el nombre de viatges

disponibles en el dia seleccionat, independentment del preu o la duració del viatge.

La freqüència de pas dels diferents vehicles que fan un determinat recorregut és

un bon indicador de la demanda d'aquest servei, ja que una alta freqüència indica que hi

ha prou demanda com per a arribar a una ocupació mitjana mínima diària per poder

cobrir els costos.

D'aquesta recerca s'han obtingut els resultats presentats en la taula 5, on es pot

veure el nombre de combois que duen a terme cada ruta tant en AVE com en autobús en

el dia triat a l'atzar.

Com es pot veure a la taula 5, la freqüència de vehicles no és igual en totes les

línies. En el cas de l'AVE, la variació de freqüència va des del 27 trens diaris entre

Barcelona i Madrid als 14 entre Madrid i València.
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Itinerari
AVE Autobús

Freqüència Freqüència

Barcelona-
Saragossa

23 16

Barcelona-
Madrid

27 30

Saragossa-
Madrid

19 35

Madrid-
València

14 10

Madrid-
Sevilla

15 8

Taula 5: Comparació de freqüència entre l'AVE i l'autobús. Font: Elaboració pròpia a partir de
RENFE, ALSA, Avanzabus i Socibus.

Pel que fa a la variació de freqüències amb autobús entre les diferents rutes, es

pot veure que en aquest cas aquesta variació és més alta, ja que es passa dels 30 trajectes

entre Saragossa i Madrid als 8 entre Madrid i Sevilla.

Crida l'atenció el fet que tot i que la ruta Barcelona - Saragossa - Madrid és una,

el nombre de trens que connecten les diferents poblacions són diferents, ja que hi ha 27

connexions entre Barcelona i Madrid, contant trens directes i trens amb parades, com

s'ha comentat anteriorment. En canvi, la freqüència entre Saragossa i les altres dos

ciutats és menor, de 23 entre Barcelona i Saragossa i de 19 entre Saragossa i Madrid.

Aquest fet indica que hi ha molts trens que uneixen Barcelona i Madrid amb connexió

directa, com a mínim 8. En canvi,  les freqüències entre el centre i els dos extrems són

diferents, 4 trens més entre Barcelona i Saragossa que entre Saragossa i Madrid.

Aquest fet contrasta amb les freqüències de l'autobús, ja que tot i que la

freqüència entre Barcelona i Madrid és semblant a la de l'AVE, amb 30 autobusos i 27

trens, les freqüències entre Saragossa i Madrid és molt més alta que entre Barcelona i

Saragossa, amb 35 autobusos entre Saragossa i Madrid i amb 16 entre Barcelona i

Saragossa. Aquesta oferta és contraria a la oferta de l'AVE, ja que com s'ha comentat

anteriorment, aquest ofereix més serveis entre Barcelona i Saragossa que entre Madrid i

Saragossa.
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7.4. Comparació de duració del viatge

La duració del viatge és un altre punt diferencial a tenir en compte a l'hora de

triar un mitjà de transport o un altre quan es vol realitzar un viatge. Per saber quin és el

temps de viatge de l'AVE i l'autobús en realitzar els mateixos recorreguts dels apartats

anteriors, s'han estudiat a les webs dels operadors dels serveis i s'ha agafat com a temps

de referència per cada recorregut el temps de l'itinerari amb la tarifa més baixa, i en cas

de haver-ne més de un amb la mateixa tarifa i diferent duració, s'ha agafat com a

referència el temps més baix.

Els resultats d'aquesta recerca estan plasmats a la taula 6, on s'indica el temps en

que es realitza cada recorregut tant amb AVE com en autobús.

En aquesta taula 6, es pot veure clarament com els temps de recorregut de l'AVE

són sempre més baixos que els de l'autobús, fent que aquesta diferència sigui més gran

quant més llarg és el recorregut, d'aquí que el temps per fer un viatge entre Barcelona i

Madrid sigui més elevat que el necessari per efectuar el desplaçament entre Barcelona i

Saragossa.

Itinerari
AVE Autobús

Duració Duració

Barcelona-
Saragossa

1:23 3:30

Barcelona-
Madrid

2:45 7:35

Saragossa-
Madrid

1:19 3:30

Madrid-
València

1:38 4:20

Madrid-
Sevilla

2:20 6:10

Taula 6: Comparativa intermodal de la duració del viatge en el transport interurbà  de viatgers.
Font: Elaboració pròpia a partir de RENFE, ALSA, Avanzabus i Socibus.
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En aquest aspecte, l'AVE és molt més competitiu que l'autobús, ja que les altes

velocitats amb les que circula aquest tren fan possible superar en gran mesura el temps

de recorregut de l'autobús, que té que respectar els límits de velocitat de les carreteres

espanyoles, actualment 100 kilòmetres per hora, mentre que l'AVE pot circular en

alguns trams per sobre dels 300 kilòmetres per hora.
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8. Evolució de la demanda interurbana de viatgers per autobús en els

últims anys

Per poder comprovar si realment està havent-hi el transvasament de passatgers

entre l'AVE i l'autobús és important saber com està evolucionant el transport interurbà

de viatgers tant a nivell global com a nivell de cada mitjà de transport, tenint en compte

la distància de transport, és a dir, si els desplaçaments són de rodalies, mitja distància o

llarga distància. Un cop investigada l'evolució de la demanda es compararà la variació

d'aquesta i si hi ha alguna relació entre aquestes variacions per poder determinar si s'està

efectuant aquest transvasament.

8.1. Evolució del nombre de viatgers interurbans a Espanya

En els últims anys, el transport de viatgers per autobús té un nou competidor,

l'AVE. Des de la seva inauguració l'AVE ha anat guanyant viatgers i competint amb els

altres modes de transport existents per aconseguir més usuaris. Aquesta competitivitat

es va veure augmentada l'any 2013 amb la política de baixada de preus duta a terme per

RENFE, la operadora de l'AVE. Aquesta baixada de preus va fer que el transport de

viatgers amb tren d'alta velocitat fos encara més competitiu.

El transport interurbà de viatgers a Espanya va suposar l'any 2009 més de 1.300

milions de desplaçaments i al 2014 de aproximadament 1.258 milions, és a dir, un 4,5%

menys de desplaçaments acumulat durant aquest últim lustre. Com es pot  apreciar al

gràfic 11, aquest descremant en el nombre d'usuaris ha estat més o menys uniforme, és a

dir, ha baixat anualment excepte l'any 2011, on va haver-hi un increment en el nombre

de desplaçaments interurbans en general. Les variacions interanuals en el nombre de

passatger no ha superat en cap dels anys el 2%, és a dir, no hi ha hagut una variació

brusca en el nombre de desplaçaments duts a terme dintre de l'estat espanyol.

Com es pot veure també en aquest gràfic 13, el mitjà de transport més utilitzat

per dur a terme desplaçaments interurbans és l'autobús, amb aproximadament 52% dels
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viatges realitzats durant aquests cinc anys, amb més de 650 milions de desplaçaments

cada any.

El segon mitjà de transport més utilitzat és el ferrocarril, amb 44% dels

desplaçaments interurbans, augmentant aquest percentatge fins al 45% en els últims dos

anys, superant els 565 milions de desplaçaments anualment.

L'avió suposa el tercer mitjà de transport més utilitzat per fer desplaçaments

interurbans dintre de l'estat espanyol, ja que si es tenen en compte desplaçaments

internacionals aquests percentatges poden variar substancialment. Aquest mode de

transport suposa entre el 2 i el 3% dels desplaçaments interurbans, entre 40 i 30 milions

de desplaçaments.

L'últim mitjà de transport considerat per fer desplaçaments interurbans és el

vaixell, però suposa una part molt petita del transport interurbà de viatgers, amb un total

entre 8 i 9 milions de passatgers anual en desplaçaments dintre de l'estat espanyol.

Gràfic 13: Nombre de viatgers interurbans transportats segons el mitjà de transport. 2009-2014.
Font: INE (Estadístiques del transport de viatgers, transport interurbà).
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8.2. Evolució del nombre de viatgers interurbans a Espanya en autobús

Des de l'any 2009, com es pot veure al gràfic 14, l'autobús interurbà ha anat

perdent viatgers de manera sostinguda, a excepció del 2012, any en que va augmentar el

nombre de usuaris. L'any 2009 hi va haver més de 687 milions de usuaris i al 2014 poc

més de 651 milions, és a dir un 5,3% menys de viatgers des del 2009. Si mirem la

variació anual, les majors variacions es troben  a l'any 2013, amb una baixada del

nombre d'usuaris respecte el 2012 del 2% i al 2014 amb una baixada del 1,9% respecte

el 2013. Aquests decrements en el nombre d'usuaris poden ser la conseqüència de la

baixada de preus de l'AVE, ja que en els anys anteriors la major variació interanual

havia estat menor al 1,4% l'any 2010.

Gràfic 14: Nombre de viatgers interurbans transportats per autobús. 2009-2014. Font: INE
(Estadístiques del transport de viatgers, transport interurbà).
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Mirant els diferents tipus de transport interurbà de viatgers per autobús, es pot

veure que el nombre d'usuaris de rodalies ha evolucionat d'una manera semblant al total

d'usuaris de l'autobús interurbà, ja que aquest representa al voltant del 67% dels

transports de viatgers per autobús. Les rodalies han sofert un decrement en el nombre de

viatgers entre el 2009 i el 2014 del 5,4%, amb una pèrdua de aproximadament 25

milions d'usuaris.

Per altre banda, el transport de mitja distància ha estat el que menys usuaris ha

perdut, percentualment parlant, amb menys del 4% dels usuaris, ha passat de més de

202 milions de usuaris a 194 milions, aproximadament 8 milions menys d'usuaris. La

major pèrdua d'usuaris va tenir lloc al 2013, on va haver-hi 7 milions menys de usuaris

que al 2012.

La llarga distància en autobús, tot i ser el menys utilitzada pels usuaris, ha estat

la més  afectada per la pèrdua d'usuaris, percentualment parlant, ja que entre el 2009 i el

2014 ha perdut el 18,5% dels usuaris. Al 2009 va tenir al voltant de 19 milions

d'usuaris, en canvi, al 2014 16 milions. Al 2013 va perdre al voltant del 7,6% d'usuaris

respecte el 2012 i al 2014 gairebé el 4%, és a dir, a partir del 2013 és quan més usuaris

ha perdut el transport viatgers per autobús de llarga distància. Aquesta pèrdua exagerada

pot tenir com a causa la baixada de preus de l'AVE abans mencionada, ja que la majoria

de desplaçaments amb alta velocitat són de llarga distància.

8.3. Evolució del nombre de viatgers interurbans a Espanya en ferrocarril

Pel que fa al transport interurbà amb ferrocarril, com en el transport interurbà

amb autobús, ha sofert un decrement en el nombre d'usuaris des del 2009. Com es pot

veure en el gràfic 15, aquest decrement no ha estat monòton, és a dir, durant els últims

cinc anys hi ha hagut anys en on el nombre d'usuaris ha crescut respecte l'anterior, com

és el cas del 2011, on hi va haver un increment en el nombre d'usuaris respecte el 2010

de quasi 15 milions, un 2,6% més, i en menor mesura l'any 2014 on hi va haver un

increment del 0,6% respecte l'any anterior. Però mirant les dades dels cinc anys en

comú es pot veure que hi ha hagut una pèrdua general de passatgers, aproximadament al
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2014 hi va haver 13 milions menys de viatgers que al 2009, un 2,2% de decrement

acumulat.

Tal com es pot veure en el gràfic 14, el volum transport interurbà de viatgers

està concentrat en els serveis de rodalies, que suposa aproximadament el 90% dels

desplaçaments interurbans amb ferrocarril es duen a terme pels serveis de rodalies. Per

aquest fet, es pot apreciar clarament com el gràfic que representa el total de viatgers

interurbans amb ferrocarril i el que representa el volum d'usuaris del serveis de rodalies

són gairebé paral·lels, és a dir, que les fluctuacions de usuaris generals del tren estan

afectades pel comportament que tinguin els usuaris de rodalies.

Gràfic 15: Nombre de viatgers interurbans transportats amb ferrocarril.2009-2014. Font: INE
(Estadístiques del transport de viatgers, transport interurbà).
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Mirant les dades d'aquest tipus de servei, es pot veure que en els últims cinc anys

els serveis de rodalies han perdut aproximadament el 3,2% dels usuaris, amb un

comportament semblant al comentat anteriorment com el que pateix el nombre general

d'usuaris del tren, però en aquest cas es pot apreciar com la recuperació de viatgers del

2014 és molt menor, en aquest cas ha estat una recuperació del 0,07%, és a dir, que no

ha variat el nombre de usuaris dels serveis de rodalies entre el 2013 i el 2014.

El segon tipus de servei més utilitzat pels usuaris del transport interurbà amb

tren son els desplaçaments de mitja distància. Aquesta posició en l'ús del servei pels

usuaris cada vegada està més en disputa amb els serveis de llarga distància que amb els

anys està augmentant la seva demanda. Mentre que al 2009 els desplaçaments de mitja

distància van superar als de llarga distància en aproximadament 1,4 milions de

desplaçaments al 2014 aquesta diferència va ser de tant sols 98 mil desplaçaments, fet

que fa pensar que en els propers anys el serveis de llarga distància tindran més demanda

que els de mitja distància.

Mirant més concretament el comportament del volum d'usuaris dels serveis de

mitja distància, es pot apreciar que duran els últims cinc anys hi ha hagut una pèrdua

substancial de viatgers, més concretament hi ha hagut un decrement acumulat de

gairebé el 9%. A banda de l'augment general de desplaçaments experimentat al 2011

experimentat per tots els tipus de serveis, hi ha hagut una caiguda sostinguda de usuaris,

més concretament, en els últims 3 anys, és a dir, entre el 2012 i el 2014, hi ha hagut una

reducció del volum d'usuaris sostinguda superior al 3% en els tres anys. Aquesta

caiguda del nombre de desplaçaments tant sostinguda fa intuir que en els pròxims anys

aquest comportament es mantingui, de manera que els serveis de mitja distància seran

els menys demandats pels usuaris de tota la oferta de serveis interurbans amb tren.

En canvi, els serveis de llarga distància amb ferrocarril han patit un

comportament molt diferent als altres serveis. En general aquest tipus de servei ha

experimentat un increment de la demanda de casi un 24,5% en els últims cinc anys. És

important dir que aquest no ha estat uniforme durant l'últim lustre. Durant els primers

tres anys del lustre els serveis de llarga distància amb ferrocarril han mostrat un

recorregut semblant al dels altres tipus de serveis, amb un increment del nombre



Impacte de l'AVE en el transport interurbà de viatgers en autobús a Espanya

52

d'usuaris de quasi un 3% al 2011 i pèrdues del casi el 4% i del 2% al 2010 i 2012

respectivament.

Aquesta tendència es trenca a partir del 2013, on hi ha un increment en el

nombre de passatgers respecte l'any anterior substancial, de més del 14,5%, és a dir, al

2013 hi va haver aproximadament 3,25 milions més d'usuaris més que al 2012. Al 2014

el increment encara va ser major, ja que la variació anual va ser de gairebé el 16%, és a

dir, més de 4 milions més de desplaçaments que al 2013. Si aquesta tònica es manté,

com s'ha dit anteriorment, els serveis de llarga distància amb ferrocarril seran els segons

més utilitzats a l'estat espanyol entre els diferents serveis interurbans de transport de

viatgers amb ferrocarril. Aquest augment de la demanda del serveis interurbans de

llarga distància amb ferrocarril pot ser deguda, en gran mesura, per la nova política de

reducció de preus de l'AVE adoptada per RENFE, ja que aquest tipus de variació

interanuals no tenen lloc sense l'aparició de nous al·licients per incitar als viatgers a

canviar el seu mitjà de transport per dur a terme aquests desplaçaments. Aquesta relació

entre l'augment d'usuraris dels serveis de llarga distància degut al augment de usuaris de

l'AVE es dona perquè és el tipus de servei de llarga distància més promocionat, ja que

s'han de compensar les grans inversions realitzades per a construir la infraestructura

necessària pel seu funcionament.

8.4. Comparació de l'evolució de la demanda entre l'autobús i el ferrocarril

A la vista de tot això, es pot dir que aquest augment tan gran de viatgers ha estat

a costa del serveis interurbans de viatgers amb autobús?

Si es té en compte el nombre de viatgers que ha guanyat els serveis de llarga

distància amb ferrocarril, relacionats amb la nova política tarifària de l'AVE, i el

nombre de usuaris que ha perdut els serveis de llarga distància amb autobús, es pot

veure que el nombre de usuaris perduts per l'autobús no és suficient per omplir la

quantitat de viatgers guanyats per el tren.

Des de l'entrada en vigor de les noves tarifes al 2013, el ferrocarril de llarga

distància ha guanyat més de 7 milions de desplaçaments, com es pot veure a la taula 7.
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En canvi, l'autobús de llarga distància ha perdut uns 2 milions de usuaris. Es pot dir que

gran part d'aquestes pèrdues d'usuaris siguin conseqüència d'aquesta nova política, ja

que l'any 2013 l'autobús de llarga distància va perdre el 7,6% d'usuaris respecte l'any

2012, un percentatge més elevat que els anys anteriors que van tenir una variació

interanual entre el 2 i el 1,5%  els anys 2011 i 2012 respectivament. Només aquest any

2013 l'autobús de llarga distància va perdre gairebé 1,4 milions d'usuaris, que comparat

amb els perduts els dos anys anteriors és molt superior, ja que no superaven els 400 mil

passatgers perduts anualment.

Mitjà de transport 2010 2011 2012 2013 2014

Llarga distància amb autobús -983 -391 -294 -1.380 -637

Llarga distància amb ferrocarril -905 639 -485 3.250 4.074

Avió (interior) 497 -169 -4.750 -4.669 572
Taula 7: Variació del interanual del nombre de viatgers en diferents mitjans de transport. 2010-
2014. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de INE (Estadístiques del transport de viatgers,
transport interurbà).

Veient aquestes dades, l'aplicació de les noves polítiques tarifàries de l'AVE no

només ha afectat al transport interurbà de viatgers amb autobús, ja que les variacions en

la demanda de l'autobús no compensen l'augment de demanda del ferrocarril. En aquest

punt entra l'avió, l'altre competidor de l'AVE en el transport de viatgers dintre de l'estat

espanyol.

Des del 2013 l'avió ha perdut un total de 4 milions de passatgers, especialment

l'any 2013 va perdre més de 4,6 milions de passatgers, guanyant-ne el 2014 gairebé 600

mil passatgers. Però no es pot associar directament aquesta pèrdua de viatgers a la nova

política tarifària de RENFE, ja que l'any 2012, un any abans de l'aplicació de les noves

tarifes, l'avió va perdre 4,7 milions de viatgers, una pèrdua que es va mantenir al 2013

però que va finalitzar al 2014 amb un guany de passatgers com s'ha comentat

anteriorment.
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Si sumem els viatgers perduts entre l'avió i l'autobús durant aquests dos anys, es

pot veure clarament com entre els dos modes de transport han perdut uns 6 milions de

passatgers, un milió menys que els que ha guanyat el ferrocarril de llarga distància.

Això pot ser degut al traspàs de viatger del vehicle privat a l'AVE, ja que la reducció de

temps que suposa viatjar en tren respecte el cotxe és significativa, i també pot ser degut

a l'augment dels costos de transport en vehicle privat que han anat augmentant amb els

anys, especialment els costos de combustible i de peatges.

Aquests dos factors indicats poden ser la causa que junt amb la reducció de

tarifes, facin que els viatgers de llarga distància decideixin viatjar en AVE en comptes

del vehicle privat.
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9. Estimació de demanda de l'autobús

Pel que fa a la demanda dels serveis d'autobús a Espanya, és interessant dur a

terme una estimació de demanda de l'autobús, per així, saber quin és el grau de demanda

dels autobusos que fan els desplaçaments interurbans a l'estat espanyol.

Per realitzar aquesta estimació és necessari disposar del nombre de freqüències

que té l'autobús en algunes rutes i també saber la ocupació dels autobusos. Pel que fa a

les freqüències, aquestes estan disponibles a la taula 5 a l'apartat 7.3. S'utilitzaran

aquestes freqüències per fer una estimació de la demanda actual de les rutes citades en

l'apartat esmentat.

En relació amb l'ocupació dels autobusos a Espanya, l'any 2013 la mitjana dels

autobusos interurbans era de 23,1 passatger per autobús com s'ha explicat a l'apartat 3

d'aquest treball.

Per poder determinar el grau d'ocupació a Espanya, cal saber la capacitat dels

autobusos per així relacionat amb la ocupació mitja dels vehicles es podrà obtenir una

estimació del grau d'ocupació dels autobusos. L'any 2013 els autobusos amb una

capacitat superior a 50 places van suposar el 49% dels autobusos amb matricula

espanyola, gairebé la meitat del parc d'autobusos espanyol. Amb aquestes dades, es

suposarà que els autobusos que realitzen les rutes seleccionades tenen una capacitat

màxima de 55 places, ja que els autobusos estàndard amb aquestes capacitats estan

entre 50 i 55 places.

Amb aquestes dues dades, ja es pot determinar una estimació del grau

d'ocupació. El grau d'ocupació mitjà que es suposarà per realitzar aquesta estimació de

demanda serà del 42% tenint en compte aquestes dades.

A la taula 8, es  pot veure com hi ha molta diferència de capacitat de transport

entre els diferents trajectes considerats, ja que la capacitat de transport màxima està a la

ruta Saragossa - Madrid, amb una capacitat màxima de transport estimada de 1925

persones al dia, en canvi, la capacitat de transport mínima la trobem a la ruta Madrid -

Sevilla, amb una capacitat de transport màxima estimada de 440 persones.
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Itinerari Freqüència
Demanda

Ocupació
del 100%

Ocupació
del 42%

Barcelona-Saragossa 16 880 369,6

Barcelona-Madrid 30 1650 693

Saragossa-Madrid 35 1925 808,5

Madrid-València 10 550 231

Madrid-Sevilla 8 440 184,8

Taula 8: Demanda de les rutes comparades tenint en compte un cert grau d'ocupació. Font:
Elaboració pròpia a partir de RENFE, ALSA, Avanzabus i Socibus.

Pel que fa a la demanda estimada, les demandes màximes les tenen els itineraris

amb més freqüències, ja que al considerar una ocupació mitjana, es considera que totes

les línies tenen el mateix grau d'ocupació de vehicles.

Aquesta estimació pot ser errònia, ja que no totes les línies disposen de la

mateixa demanda independentment del nombre de freqüències de les que disposi cada

ruta.
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10. Resultats

A continuació, s'exposaran els resultats obtinguts d'aquest estudi. Aquests

resultats es mostraran agrupats en diferents temes.

Comparació en el nombre de viatgers

Com a resultat general d'aquest treball es pot dir que el transvasament de

passatgers de l'autobús cap a l'AVE s'ha realitzat especialment durant el primer any

d'aplicació d'aquesta nova política tarifària, ja que la pèrdua de passatgers de l'autobús a

l'any 2013 va ser molt més elevada que els anys anteriors. Aquesta pèrdua de viatgers

de l'autobús va ser de gairebé 1,4 milions de passatgers, vers els més de 3,2 milions

guanyats pel tren.

Tanmateix, s'ha considerat que durant l'any 2014 s'ha produït un transvasament

de viatgers perquè la variació de la demanda ha estat superior a la dels dos anys

anteriors al 2013. Durant aquests anys anteriors, la pèrdua d'usuaris no superava els 400

mil passatgers, en canvi a l'any 2014 aquesta pèrdua es va augmentar fins

aproximadament als 630 mil viatgers, és a dir, un 50 per cent de passatgers més van

deixar de viatjar amb autobús en comparació al increment de més de quatre milions

experimentat pel tren de llarga distància, del qual forma part l'AVE.

Comparació de l'oferta

De la comparació de l'oferta tarifària, s'extreu que la nova política tarifària ha

aconseguit apropar els preus de l'AVE als preus de l'autobús, ja que la diferència de

tarifes més gran trobada en els casos considerats no arribava als 10 euros, un 30 per cent

més elevat el preu de l'AVE que el preu de l'autobús obtingut en el trajecte Barcelona -

Madrid, el més llarg dels considerats.

El resultat més curiós obtingut d'aquesta recerca és el que s'ha obtingut

comparant el preu per kilòmetre de cada recorregut entre l'AVE i l'autobús. En aquests

resultats s'ha obtingut que s'obté una millor relació preu/distància amb autobús que en

AVE en 4 de les 5 rutes seleccionades. En els quatre casos mencionats la diferència

entre els dos mitjans de transport es superior als 0,01 euros per kilòmetre, en canvi, en
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la relació Madrid - València aquesta relació es 0,016 euros per kilòmetre superior la del

autobús a la de l'AVE, tot i que la tarifa de l'AVE sigui dos euros superior al autobús.

En relació a la oferta, també s'extreu que en tots els casos l'AVE és més ràpid en

oferir el servei, amb més diferència quan més llarga és la distancia a cobrir.

Model concessional

Pel que fa al tipus de sistema de gestió del transport de viatgers utilitzat en

l'autobús, s'ha arribat a la conclusió de que el model concessional aplicat a Espanya

proporciona un bon funcionament per gestionar la xarxa de transport interurbà. Aquest

model aconsegueix una cobertura universal i de qualitat, tot i els seus inconvenients

com la curta duració de les concessions, que condiciona l'amortització de les inversions,

o la necessitat de realitzar concursos per poder concedir les concessions a les empreses.

Principalment, es pot dir que s'aconsegueix aquesta qualitat degut a que als

contractes de concessió s'inclouen clàusules com poden ser unes tarifes màximes o uns

serveis mínims que ha d'assegurar l'empresa que dona el servei i que només pot

millorar. Totes aquestes característiques fan que pels usuaris s'optimitzi en gran mesura

l'oferta i la qualitat dels serveis en termes de tarifes, horaris i itineraris.
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11. Conclusió

Com a conclusió, s'ha vist que l'actual oferta de l'AVE està aconseguint absorbir

part dels viatgers amb autobús cap al ferrocarril d'alta velocitat, tot i que l'oferta de

l'autobús interurbà sigui molt bona ja sigui a nivell tarifari com a nivell d'itineraris

oferts. Això s'està obtenint a base de la gran reducció aplicada amb la nova política de

tarifes i la seva millor característica, el temps de trajecte, que per altre banda, és la

major desavantatge de l'autobús.

Durant l'execució d'aquest projecte, s'ha observat que els dos serveis són

perfectament compatibles, ja que unint les seves millors qualitats es pot oferir un servei

de molt alta qualitat millorant la eficiència dels serveis.

D'una banda, aquesta compatibilitat fa referència a que el tren d'alta velocitat és

un mitjà de transport que és més eficient quant més alta és la ocupació (com també és el

cas de l'autobús) i que necessita una gran inversió d'infraestructures i una alta inversió

en manteniment pel seu funcionament, ja que el ferrocarril en general té unes necessitats

de traçat molt elevades, i l'AVE en particular, té una necessitat de unes vies en perfecte

estat per poder circular a alta velocitat amb totes les garanties de seguretat.

D'altra banda, l'autobús és un mitjà de transport de viatgers que implica poca

inversió en infraestructures, ja que aprofita la xarxa de carreteres existent a Espanya que

és de molt alta qualitat, i permet realitzar itineraris que tenen una demanda molt menor

amb un cert rendiment econòmic, com per exemple la ruta entre València i Terol, degut

a la poca necessitat d'inversió en infraestructura mencionada anteriorment.

Unint aquestes qualitats, es pot aconseguir una qualitat de servei en el transport

interurbà de passatgers molt elevada maximitzant les qualitats de cada tipus de servei, és

a dir, aprofitant les reduccions de temps ofertes per l'AVE a les rutes amb més demanda

de viatgers, aconseguint així que els combois circulin més plens, i per tant, es pugin

reduir encara més els preus, ja que la ocupació augmentaria, tot aprofitant que l'autobús

no necessita grans inversions per realitzar els itineraris amb menys demanda i que per

tant és més fàcil amortitzar la inversió realitzada.
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12. Futurs desenvolupaments

Un dels reptes a plantejar en un futur en el que es refereix les xarxes de transport

tant de viatgers com de mercaderies podria ser la interconnectivitat entre les xarxes del

diferents mitjans de transport, fent que treballant conjuntament de manera que es

recursos disponibles s'utilitzin amb la màxima rendibilitat social i amb la màxima

sostenibilitat possible, ja que actualment es tendeix a un món globalitzat on es busca el

màxim rendiment amb el mínim d'inversió. En aquest context, un possible

desenvolupament d'aquest treball seria la creació d'un sistema de gestió intermodal, de

manera que els diferents mitjans de transport disponibles interactuïn entre ells creant

així una única xarxa de transports, eliminant així la concurrència de línies, i per tant la

reducció de l'eficiència dels diferents mitjans de transport. Aquesta interconnectivitat

també milloraria la sostenibilitat ambiental dels transports de viatgers, ja que un bon

sistema de transport públic fa que es redueixin en gran mesura l'emissió d'agents

contaminants. Aquest nou sistema seria capaç de induir als diferents agents relacionats

amb el transport de persones a utilitzar mitjans menys agressius amb el medi ambient.

Un altre possible desenvolupament seria la comparació dels diferents models de

gestió de transport de viatgers aplicats en diferents països, indicant quins són els punts

forts i quins els punts febles de cada sistema, i comparar la capacitat d'aquests models

de crear una xarxa intermodal de transport.
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14. Annexes

Transport interurbà (INE, Estadística de transporte de viajeros)

Unitats: milers de viatgers

T
ransporte

interurbano

T
ransporte

interurbano
por autobús

T
ransporte

interurbano
por autobús:
C

ercanías

T
ransporte

interurbano
por autobús:
M

edia
distancia

T
ransporte

interurbano
por autobús:
L

arga
distancia

T
ransporte

interurbano
por
ferrocarril

T
ransporte

interurbano
en ferrocarril:
C

ercanías

T
ransporte

interurbano
en ferrocarril:
M

edia
distancia

T
ransporte

interurbano
en ferrocarril:
L

arga
distancia

A
éreo

(interior)

M
arítim

o
(cabotaje)

2015M01 99.249 50.864 34.749 15.005 1.110 45.958 41.685 2.153 2.121 1.918 510

2014M12 98.021 50.129 33.867 14.981 1.281 45.173 40.339 1.869 2.965 2.155 564

2014M11 106.333 53.456 36.443 15.803 1.210 50.298 45.526 2.474 2.298 2.140 439

2014M10 119.213 59.546 40.936 17.244 1.365 56.537 51.107 2.814 2.616 2.524 606

2014M09 107.524 56.607 37.994 17.185 1.429 47.455 42.452 2.461 2.542 2.746 717

2014M08 88.383 48.575 30.652 16.216 1.708 35.467 30.278 2.601 2.588 3.085 1.255

2014M07 105.554 57.521 38.172 17.689 1.660 44.036 38.710 2.558 2.767 3.037 960

2014M06 106.353 55.928 38.177 16.339 1.412 46.897 41.770 2.540 2.588 2.706 822

2014M05 109.704 56.722 39.007 16.419 1.296 49.828 44.513 2.761 2.554 2.451 703

2014M04 106.838 53.453 36.164 15.890 1.399 50.213 45.024 2.643 2.545 2.467 705

2014M03 108.076 55.590 38.265 16.108 1.217 49.718 44.808 2.573 2.338 2.248 520

2014M02 100.964 51.575 35.310 15.190 1.076 47.090 42.834 2.303 1.954 1.843 456

2014M01 101.155 52.158 35.712 15.327 1.119 46.631 42.543 2.172 1.916 1.865 502

2013M12 100.349 50.650 34.465 14.835 1.350 47.052 42.598 2.200 2.255 2.091 555

2013M11 106.062 54.200 37.325 15.667 1.208 49.233 44.903 2.274 2.056 2.103 525

2013M10 118.543 60.893 42.122 17.372 1.400 54.593 49.499 2.834 2.260 2.394 663

2013M09 103.464 56.492 37.953 17.116 1.423 43.420 38.747 2.434 2.239 2.602 951

2013M08 88.997 49.152 30.957 16.459 1.736 35.489 30.751 2.530 2.208 2.919 1.437

2013M07 108.387 58.796 39.100 17.942 1.753 45.553 40.440 2.708 2.405 2.932 1.106

2013M06 110.596 58.083 40.388 16.246 1.449 49.030 43.904 2.720 2.406 2.599 883

2013M05 113.923 59.582 41.821 16.431 1.331 51.177 46.137 2.792 2.248 2.461 702

2013M04 106.834 58.399 40.734 16.343 1.322 45.469 40.598 2.769 2.102 2.367 599

2013M03 106.053 52.570 35.638 15.467 1.464 50.585 45.640 2.805 2.140 2.291 607

2013M02 101.840 51.686 35.400 15.121 1.164 47.763 43.691 2.363 1.709 1.924 467

2013M01 102.440 53.353 36.780 15.363 1.209 46.595 42.665 2.362 1.569 2.012 480

2012M12 99.564 50.976 34.907 14.682 1.386 45.863 41.849 2.300 1.714 2.200 525

2012M11 107.178 55.048 38.113 15.608 1.326 49.487 45.126 2.645 1.715 2.176 467

2012M10 118.464 62.050 43.007 17.509 1.533 53.056 48.269 2.833 1.954 2.687 671

2012M09 106.498 57.742 38.693 17.486 1.563 44.845 40.236 2.687 1.921 3.046 865

2012M08 91.768 52.372 33.250 17.251 1.871 34.737 30.550 2.317 1.871 3.474 1.185

2012M07 111.043 60.253 39.751 18.568 1.933 46.223 41.191 2.916 2.115 3.513 1.055

2012M06 112.563 59.671 40.629 17.480 1.563 48.993 44.316 2.683 1.994 3.096 803

2012M05 114.966 60.796 41.997 17.389 1.411 50.634 45.803 2.856 1.975 2.901 635

2012M04 103.165 52.888 35.000 16.354 1.534 46.804 42.134 2.751 1.919 2.819 653

2012M03 113.618 57.776 38.857 17.418 1.502 52.544 47.829 2.825 1.889 2.746 553
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2012M02 106.140 54.263 36.669 16.319 1.276 49.095 44.848 2.538 1.708 2.340 442

2012M01 104.145 53.673 36.627 15.754 1.291 47.640 43.504 2.564 1.572 2.366 466

2011M12 104.371 53.733 36.342 15.819 1.572 47.432 42.918 2.706 1.808 2.688 518

2011M11 112.291 56.949 38.575 16.938 1.436 52.081 47.643 2.646 1.792 2.758 504

2011M10 115.640 58.602 39.505 17.570 1.527 53.202 48.276 2.995 1.931 3.133 704

2011M09 110.041 58.040 38.500 17.945 1.595 47.586 42.745 2.876 1.966 3.487 929

2011M08 91.577 51.184 31.743 17.547 1.895 35.077 30.701 2.552 1.825 3.865 1.451

2011M07 110.189 58.003 37.476 18.534 1.992 47.274 42.029 3.078 2.167 3.843 1.069

2011M06 112.483 57.654 38.442 17.541 1.671 50.650 45.922 2.655 2.074 3.380 799

2011M05 114.395 58.524 39.700 17.412 1.412 51.961 46.970 2.930 2.061 3.227 683

2011M04 105.265 53.576 35.806 16.302 1.468 47.786 42.789 2.943 2.055 3.281 622

2011M03 116.333 59.198 40.048 17.674 1.476 53.486 48.865 2.662 1.959 3.229 421

2011M02 103.820 52.867 35.984 15.683 1.201 47.905 43.658 2.617 1.630 2.667 381

2011M01 100.795 51.285 34.696 15.350 1.238 46.538 42.655 2.319 1.564 2.556 416

2010M12 103.494 53.787 35.648 16.516 1.623 46.422 42.425 2.156 1.841 2.730 555

2010M11 112.195 58.358 38.909 17.947 1.501 50.367 45.750 2.893 1.724 2.966 504

2010M10 115.248 59.641 40.422 17.653 1.566 51.571 46.707 2.957 1.906 3.345 691

2010M09 109.396 58.615 38.803 18.121 1.691 46.484 41.871 2.797 1.817 3.426 871

2010M08 92.940 52.748 33.152 17.622 1.975 34.975 31.088 2.066 1.821 3.878 1.338

2010M07 111.267 59.497 39.314 18.146 2.036 46.739 41.349 3.339 2.050 3.825 1.207

2010M06 111.643 59.279 40.001 17.650 1.628 48.117 43.700 2.539 1.878 3.388 858

2010M05 112.178 58.148 39.512 17.137 1.499 50.150 45.232 2.872 2.046 3.197 682

2010M04 108.299 56.046 37.432 17.175 1.438 48.461 43.730 2.783 1.948 3.144 648

2010M03 114.509 59.522 40.430 17.620 1.472 51.232 46.548 2.775 1.909 3.213 541

2010M02 102.021 52.433 35.647 15.561 1.225 46.484 42.487 2.395 1.603 2.682 421

2010M01 98.372 50.256 34.014 15.021 1.220 45.168 41.158 2.361 1.650 2.489 459

2009M12 102.674 52.711 35.278 15.817 1.616 46.550 42.158 2.454 1.938 2.862 551

2009M11 112.168 57.646 39.122 16.953 1.571 51.165 46.473 2.835 1.857 2.853 505

2009M10 118.066 60.978 42.019 17.319 1.640 53.242 48.224 2.974 2.044 3.141 705

2009M09 109.507 58.579 40.076 16.653 1.851 46.735 41.963 2.770 2.002 3.346 847

2009M08 94.191 52.964 33.582 17.205 2.176 35.851 31.363 2.507 1.981 3.935 1.441

2009M07 113.209 60.343 39.952 18.252 2.139 47.806 42.719 2.866 2.221 3.885 1.175

2009M06 115.329 60.873 41.101 18.010 1.761 50.255 45.469 2.812 1.974 3.353 848

2009M05 115.391 59.183 40.339 17.226 1.617 52.382 47.387 2.993 2.003 3.138 688

2009M04 108.433 56.303 38.068 16.704 1.531 48.204 43.473 2.728 2.002 3.252 674

2009M03 117.467 61.272 42.424 17.408 1.440 52.669 48.016 2.808 1.844 3.049 478

2009M02 105.090 54.096 37.629 15.197 1.271 47.912 43.777 2.516 1.619 2.633 448

2009M01 105.383 53.008 36.208 15.557 1.244 49.571 45.513 2.444 1.613 2.339 465

.
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Total de viatgers y per tipus de transport (INE, Estadística de transporte de

viajeros)

Unitats: milers de viatgers

Total de
viajeros

Transporte
urbano

Transporte
interurbano

Transporte
especial y
discrecional

2015M01 363.263 225.737 99.249 38.277

2014M12 365.840 232.837 98.021 34.982

2014M11 387.193 235.804 106.333 45.056

2014M10 433.280 262.484 119.213 51.584

2014M09 373.568 225.061 107.524 40.983

2014M08 264.803 156.464 88.383 19.957

2014M07 347.890 216.981 105.554 25.355

2014M06 378.595 226.637 106.353 45.604

2014M05 406.779 244.733 109.704 52.342

2014M04 380.113 228.921 106.838 44.354

2014M03 401.026 246.389 108.076 46.562

2014M02 368.443 224.187 100.964 43.291

2014M01 371.720 230.355 101.155 40.210

2013M12 360.926 225.188 100.349 35.389

2013M11 389.015 236.508 106.062 46.445

2013M10 431.112 259.572 118.543 52.997

2013M09 363.291 218.227 103.464 41.601

2013M08 265.588 156.772 88.997 19.819

2013M07 347.952 214.527 108.387 25.038

2013M06 385.717 228.233 110.596 46.888

2013M05 414.970 246.638 113.923 54.409

2013M04 401.313 246.124 106.834 48.355

2013M03 379.083 227.389 106.053 45.640

2013M02 369.906 223.352 101.840 44.714

2013M01 377.734 233.027 102.440 42.266

2012M12 354.033 219.986 99.564 34.483

2012M11 385.663 232.965 107.178 45.520

2012M10 422.903 254.624 118.464 49.816

2012M09 363.522 217.549 106.498 39.474

2012M08 276.494 164.490 91.768 20.235

2012M07 352.035 216.498 111.043 24.493

2012M06 400.391 241.904 112.563 45.923

2012M05 425.987 257.260 114.966 53.761

2012M04 374.694 229.982 103.165 41.547

2012M03 426.170 261.949 113.618 50.603

2012M02 396.263 244.995 106.140 45.127

2012M01 390.375 246.278 104.145 39.952
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2011M12 386.568 243.685 104.371 38.512

2011M11 418.864 256.902 112.291 49.671

2011M10 425.855 260.567 115.640 49.649

2011M09 391.857 240.144 110.041 41.671

2011M08 292.588 180.569 91.577 20.442

2011M07 358.126 223.857 110.189 24.079

2011M06 412.878 252.454 112.483 47.940

2011M05 439.435 270.144 114.395 54.896

2011M04 393.549 242.166 105.265 46.118

2011M03 444.320 275.785 116.333 52.201

2011M02 394.679 243.289 103.820 47.570

2011M01 384.180 242.930 100.795 40.455

2010M12 389.003 244.418 103.494 41.090

2010M11 423.432 258.273 112.195 52.964

2010M10 427.985 259.947 115.248 52.790

2010M09 390.073 236.829 109.396 43.848

2010M08 285.874 172.384 92.940 20.550

2010M07 365.967 229.428 111.267 25.272

2010M06 412.919 249.170 111.643 52.106

2010M05 435.904 266.271 112.178 57.455

2010M04 410.635 251.385 108.299 50.951

2010M03 438.122 269.781 114.509 53.832

2010M02 391.167 240.908 102.021 48.239

2010M01 377.249 236.763 98.372 42.114

2009M12 390.794 244.222 102.674 43.898

2009M11 422.923 255.611 112.168 55.144

2009M10 440.032 265.889 118.066 56.078

2009M09 392.418 237.527 109.507 45.384

2009M08 289.705 173.839 94.191 21.675

2009M07 379.613 239.824 113.209 26.580

2009M06 423.634 254.236 115.329 54.070

2009M05 432.272 257.860 115.391 59.020

2009M04 403.121 242.420 108.433 52.268

2009M03 440.223 266.232 117.467 56.524

2009M02 400.562 243.560 105.090 51.913

2009M01 398.959 246.607 105.383 46.968

2008M12 400.925 248.605 105.912 46.408

2008M11 430.151 259.469 115.348 55.334

2008M10 465.615 280.608 125.586 59.422

2008M09 403.246 241.924 115.174 46.148

2008M08 301.354 180.374 96.305 24.675

2008M07 397.508 246.505 119.918 31.086

2008M06 431.864 256.886 117.848 57.130

2008M05 445.771 263.760 117.218 64.793

2008M04 453.642 274.044 119.727 59.871
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2008M03 411.298 245.240 114.327 51.731

2008M02 430.825 262.025 114.093 54.707

2008M01 433.948 268.603 114.147 51.199

2007M12 400.014 246.775 105.331 47.908

2007M11 447.449 269.952 117.748 59.749

2007M10 473.103 284.545 124.818 63.740

2007M09 400.318 240.609 112.008 47.701

2007M08 308.481 186.041 94.975 27.465

2007M07 393.562 242.976 117.773 32.814

2007M06 446.976 265.700 119.357 61.919

2007M05 470.124 278.764 123.470 67.889

2007M04 414.211 245.426 112.351 56.434

2007M03 473.913 284.608 124.121 65.184

2007M02 420.408 251.201 110.641 58.566

2007M01 428.813 261.191 113.403 54.219

2006M12 407.801 247.437 108.065 52.299

2006M11 454.167 268.594 120.769 64.803

2006M10 471.477 274.666 128.023 68.788

2006M09 413.224 243.711 115.761 53.752

2006M08 314.838 183.357 101.179 30.302

2006M07 391.155 232.798 119.068 39.289

2006M06 451.410 263.761 121.270 66.379

2006M05 474.787 274.418 124.644 75.725

2006M04 408.305 238.854 112.009 57.442

2006M03 471.214 277.537 120.963 72.714

2006M02 421.543 245.620 113.213 62.709

2006M01 415.427 252.603 111.533 51.290

2005M12 409.424 247.310 110.579 51.534

2005M11 451.961 263.077 122.579 66.305

2005M10 458.055 264.887 123.936 69.233

2005M09 412.730 240.814 117.279 54.638

2005M08 311.675 180.962 101.753 28.960

2005M07 373.076 220.452 116.524 36.100

2005M06 452.967 261.578 122.887 68.502

2005M05 463.789 267.973 121.909 73.907

2005M04 454.532 264.093 122.609 67.830

2005M03 433.435 252.337 116.480 64.618

2005M02 407.750 241.730 106.742 59.278

2005M01 412.654 244.454 113.616 54.583




