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Resum
El sistema tarifari que fa servir el sector del taxi actualment a Barcelona és un sistema que
depèn de la distància recorreguda i el temps de viatge de cada trajecte. Òbviament, com
qualsevol altre sistema tarifari, depèn dels punts d’origen i destí, però la tarifa a pagar es veu
influenciada per les condicions de trànsit.
Amb l’objectiu de trobar una tarifa més entenedora per l’usuari, però que segueixi sent
rendible pel taxista, es proposa un sistema tarifari amb preus tancats, és a dir, que l’usuari
pugui conèixer el preu del trajecte coneixent origen i destí. En aquest tesina es desenvolupa
l’estudi per obtenir aquest sistema pels trajectes que uneixen la ciutat de Barcelona i
l’Aeroport del Prat, en ambdós sentits.
El primer punt imprescindible per poder fer l’estudi és el càlcul dels costos que té un taxista al
llarg de l’any. Aquests costos es divideixen en directes (aquells que tenen relació directa amb
l’exercici de taxista) i en indirectes (costos no relacionats directament amb la professió).
Un cop obtinguts aquests costos, el pas següent és el càlcul de la generació de viatges de taxi a
l’Aeroport del Prat, així com l’atracció de les diferents zones en que es divideix la ciutat de
Barcelona per tal de dur a terme l’estudi. Per això, es creen dos models matemàtics capaços de
predir aquestes dades.
Amb costos i demandes, el següent pas és fer una proposta de tarifes raonables. És a dir,
trobar quin preu ha de pagar l’usuari per un trajecte en taxi entre Barcelona i l’aeroport, de
manera que li surti rendible al taxista, sense ser abusiu per l’usuari. Es proposen, doncs, dos
tipus de sistemes tarifaris: una tarifa plana per a tots els viatges, i una zonificació de Barcelona
amb un preu per a cadascuna d’aquestes zones.
L’aplicació d’un nou sistema tarifari diferenciat del que hi ha actualment implica una variació
en la demanda. Coneixent el preu mitjà actual dels viatges entre l’aeroport i cadascuna de les
zones d’estudi, i coneixent les tarifes proposades, es fa una aproximació de la demanda que hi
haurà un cop instaurats els nous preus.
A més, es calcula el temps d’espera màxima recomanada a l’Aeroport del Prat, que serveix per
a dues coses. En primer lloc, una recomanació pels taxistes, que els permet prendre la decisió
de fer cua a l’aeroport o marxar de nou cap a la ciutat en funció dels vehicles que ja hi ha en
cua. En segon lloc, és un temps de referència per calcular el cost d’aquesta espera i aplicar-lo
en les noves tarifes.
Així doncs, es disposa de totes les dades necessàries per fer els càlculs econòmics, el qual
decideix la viabilitat de les propostes tarifàries. Tot i que el preus recomanats provenen
d’imposar que, com a mínim, es cobreixin els costos que afronta el taxista durant l’any
(incloent el seu salari), es calcula si el sector té guanys o pèrdues amb la instauració dels
mateixos.
Es pot concloure, doncs, que existeix un sistema tarifari amb els preus tancats que és
econòmicament viable pel sector del taxi, i que proporciona més fiabilitat a l’usuari, ja que sap
en tot moment quant pagarà pel seu viatge.

Abstract
The taxi fare system that nowadays the sector is using in the city of Barcelona is a system
which depends on the travelling distance and time of each trip. Obviously, like any other fare
system, it depends on the origin and destination points, but the fare is always influenced by
the traffic conditions.
Following the aim of finding a more understandable fare for the user, but still being profitable
for the taxi driver, it is proposed a new fare system with fixed prices, that is, user can know the
price he will pay between two known points before taking the taxi. In this thesis it is developed
the study in order to obtain this system for the trips that link the city of Barcelona and its
airport, Aeroport del Prat, in both directions.
The first essential point to begin the study is the calculation of the costs that a taxi driver has
during a year. These costs are divided in direct costs (the ones that have direct relation to the
taxi driver’s job) and indirect costs (the ones that have no direct relation to the job).
Once these costs are obtained, the next step is to calculate the taxi trip generation in the
airport, and also the attraction onto each different zone in which the city has been divided in
order to complete the study. That is why two mathematic models, which are capable of
predicting this data, are created.
When the demand and the costs are calculated, the following step is to propose reasonable
fare for the taxicab sector. That is, just to find the price to pay by the user for a taxi service
between Barcelona and the airport that has to be profitable for the taxi driver and not to be
abusive for the users. So, two fare systems are proposed: a flat fee for all the users, and a city
zoning law with a standard price for every zone.
The implementation of the new fare system, which is different from the existing one, implies a
variation of the demand. Knowing the actual average price of a taxi service and knowing the
fare proposal, a demand approximation can be done once the new prices are implemented.
The maximum recommended waiting time is also calculated, which can be used in two
different ways. At first, taxi drivers can take it as a recommendation, so they can decide if they
wait for a passenger in the airport or if they prefer to go back to the city in order to find a user
there. Secondly, it works as a reference time due to obtain the waiting cost and apply it in the
calculation of new fares.
Now, all the necessary data that is needed to obtain the economic calculation is available.
Although the recommended prices come from the imposition of covering all the costs, the new
sector’s revenue is calculated and, then, it is compared with the actual situation in order to
evaluate the viability of the new fare implementation.
At last, it can be conclude that the new fare system can be implemented since it achieves all
the initial requests.
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Estructura tarifària òptima del sector del taxi pels trajectes entre Barcelona i l’Aeroport del Prat

1.
Introduccio
El transport públic col·lectiu a la ciutat de Barcelona i a la seva Àrea Metropolitana és un
sistema bastant complet, tot i que amb algunes mancances pròpies del transport públic, com
poden ser falta d’horaris nocturns o mala connexió amb certs punts amb poca demanda, entre
d’altres. És per aquestes mancances, i per altres raons, relacionades sobretot amb els tipus de
demanda, que el taxi esdevé un transport públic imprescindible a qualsevol gran ciutat,
Barcelona i els seus voltants en aquest cas.
El taxi és un transport públic individual, flexible en horaris, el qual ofereix un servei porta-aporta. La tarifa que es paga per un servei de taxi és molt més elevada que per qualsevol altre
tipus de transport metropolità, però aporta unes característiques úniques. El fet que la tarifa
sigui molt més elevada ve donat per ser un servei personalitzat, el qual requereix el transport
del propi xofer, qui es lucra d’aquest servei, principal cost del servei.
L’ens encarregat de gestionar el sector del taxi a Barcelona i rodalies és l’Institut Metropolità
del Taxi (IMT), el qual s’encarrega de controlar tots aquells aspectes relacionats amb l’activitat
econòmica del taxi. Així doncs, les llicències, tarifes i altres criteris són dictats per aquest
organisme públic.
No és un paper fàcil el fet de gestionar el sector del taxi en una gran ciutat com és el cas de
Barcelona, i menys encara en tots aquells aspectes relacionats amb la regulació tarifària. És
clar que cal una regulació, i que aquesta estigui pensada per satisfer de la millor manera a tots
els actors del sector del taxi, principalment, xofers i clients. Tot i així, la disparitat d’opinions en
aspectes importants com el repartiment de torns, la flexibilitat d’horaris dels conductors o els
possibles sistemes tarifaris a implementar plantegen un mapa molt heterogeni en el món del
taxi, tenint les diferents ciutats punts diferents en la seva gestió. És per això, que aquest estudi
14
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proposa ajudar i participar d’aquesta regulació proposant un sistema tarifari que pugui satisfer
a treballadors i clients a la vegada.
Cal dir que actualment hi ha actives 10.442 llicències a la ciutat de Barcelona. La llicència és el
requeriment bàsic per a cada vehicle destinat a aquest objectiu. Tot i així, cada llicència pot ser
aprofitada per més d’un xofer, de manera que un taxi pot treballar més d’un torn cada dia. De
la mateixa manera que cada cotxe requereix d’una llicència per poder exercir, cada treballador
o xofer requereix d’una credencial. Actualment, hi ha 13.249 credencials actives.
En els últims temps, a causa de la crisi econòmica, el sector del taxi, igual que molts altres, ha
patit una davallada de demanda, o si més no, un creixement nul. Aquest fet, sumat a
l’increment de credencials, fa que el repartiment de beneficis del sector disminueixi per a cada
professional del taxi.
Una bona part dels ingressos dels taxistes provenen dels viatges que uneixen la ciutat de
Barcelona amb l’Aeroport del Prat, tant sigui en un sentit com en l’altre. Aquest aspecte serà
tractat amb profunditat en aquest estudi, i se n’intentarà promoure algun nou mètode que
millori la gestió actual.
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2.
Hipòtesis, òbjectius i punt de partida
Per a començar amb l’estudi, el primer que cal fixar és el camí a seguir. Per això, és necessari
establir unes hipòtesis i uns objectius als quals intentar arribar. A més, és important definir
quin és el punt de partida, o la informació amb la qual parteix l’estudi.

2.1 Hipòtesis i objectius
La hipòtesi principal d’aquest estudi és la següent: “Existeix un sistema tarifari aplicat als taxis
en els trajectes Barcelona-Aeroport del Prat, consistent amb la rendibilitat del sector i amb la
satisfacció de l’usuari per la seva facilitat i comprensibilitat”.
Amb aquesta hipòtesi de partida, l’objectiu primer és intentar trobar un sistema tarifari pels
taxis de Barcelona, diferent de l’actual, el qual sigui rendible pel sector, i a l’hora fàcil i
comprensible per l’usuari. L’estudi només es basarà en els trajectes entre Barcelona i
l’Aeroport, amb l’intent d’obtenir una tarifa com la descrita.
Cal comentar que l’ens encarregat de gestionar els taxis a la ciutat de Barcelona, és a dir,
l’Institut Metropolità del Taxi (IMT), s’ha fixat com a objectiu l’establiment d’una tarifa amb
unes característiques similars, de manera que aquest estudi podria ser complementari o, fins i
tot, una ajuda a l’obtenció del mateix.
Per assolir aquest objectiu, i poder afirmar o negar la hipòtesi principal, caldran pel camí uns
estudis o càlculs, els quals també poden ser objectius per ells mateixos. En aquest punt, per
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exemple, s’hi poden incloure el càlcul dels costos dels taxistes, la modelització de la demanda a
l’Aeroport del Prat, així com una possible modelització de l’oferta que pugui tenir efectes
beneficiosos en el cas de dur-se a terme.
Al llarg de l’informe, s’aniran exposant els objectius que es voldran anar assolint pas a pas, tots
ells amb la intenció final d’arribar a una conclusió per a la hipòtesi plantejada.

2.2 Punt de partida
Qualsevol estudi necessita una informació de base per a poder-se iniciar. En el cas d’aquest
estudi, les dades de partida necessàries són variades, dividides sobretot en dos grans blocs.
En primer lloc, cal una base d’informació del sector del taxi amb dades reals i actuals. Gràcies
al CENIT, s’ha tingut accés a una matriu d’orígens i destins d’una mostra de 20 taxis de
Barcelona, amb dades preses durant un any sencer, exactament durant l’any 2011. Aquesta
matriu consta de 71 possibles orígens i destins, de manera que en resulta una matriu de 71
files per 71 columnes, un total de 5041 dades.
Tots els orígens i destins de la matriu són els barris de Barcelona, a més de les poblacions on
tenen competència els taxis de Barcelona. És per això, que durant l’estudi s’aprofitaran totes
aquelles dades relacionades només amb els barris de Barcelona i l’Aeroport del Prat, és a dir,
que s’eliminaran de la matriu aquelles files i columnes que tinguin com origen o destí una
població que no sigui Barcelona.
Relacionat amb aquest primer gran bloc de dades, caldrà disposar de xifres de trànsit real de
passatgers a l’Aeroport del Prat, a partir de les quals es procedirà a fer els models d’oferta i
demanda de taxis.
En segon lloc, serà necessari comptar amb dades socioeconòmiques de les zones de Barcelona.
Aquestes dades es podran obtenir a partir de l’Anuari Estadístic de l’Ajuntament de Barcelona,
així com a partir d’altres fonts d’alguns Ministeris. Amb aquestes dades es poden fer ja dues
coses. La primera i més urgent, la divisió final de les zones d’estudi de la ciutat de Barcelona,
fet que comportarà sumar algunes files i columnes, ja que hi haurà zones de la matriu original
que es fusionaran entre elles. La segona utilitat d’aquestes dades tindrà relació amb la
modelització dels destins dels viatges entre l’aeroport i la ciutat.
Un cop obtingudes totes aquestes dades, les quals es poden trobar en els annexes
corresponents, la divisió zonal a partir de la qual parteix aquest estudi consta de 39 zones, com
queda il·lustrat en la següent imatge. En el quadre que l’acompanya, s’hi poden veure escrits
quins barris pertanyen a cada zona. Aquesta divisió ha sigut resultat de les dades
socioeconòmiques de partida.
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Figura 2.1. Divisió zonal d’estudi de la ciutat de Barcelona

Figura 2.2. Barris pertanyents a cada zona de la divisió de Barcelona
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3.
Estat de l’art
L’objectiu principal de l’estudi és la proposta d’un o varis sistemes tarifaris pels viatges dels
taxis de Barcelona entre la ciutat i l’Aeroport del Prat, i viceversa.
Amb aquest objectiu, el primer aspecte a tenir en compte és el coneixement dels diversos
sistemes tarifaris existents per al transport públic, quins avantatges i quins inconvenients
tenen cadascun, per tal de triar, després, el més adequat per satisfer les condicions
proposades.

3.1 Sistemes tarifaris existents
Instaurar un sistema tarifari en un transport públic no és decisió fàcil; hi juguen moltes
variables, normalment difícils de calcular i calibrar, a més d’interessos polítics, privats, etc.
És per això, i per la gran varietat de tipus de transport, que existeixen bastants sistemes
tarifaris, que intenten trobar una manera ajustada d’obtenir uns ingressos sense que això
provoqui una pèrdua de demanda, és a dir, satisfent les necessitats de la població.
A continuació, s’exposen els sistemes tarifaris més usats en els transports públics, col·lectius o
no.
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3.1.1 Tarifa plana
És el sistema més senzill, tant d’entendre com de
posar en funcionament. Tots els usuaris paguen una
mateixa tarifa (tarifa plana) per l’ús del transport,
amb independència del temps i de la distància.
La formulació d’aquest sistema és de la manera
߬ ൌ ߬, on i i j representen el parell de punts origen
i destí de cada viatge.
Tot i els avantatges comentats, té el gran inconvenient de no ser equitatiu, és a dir, que els
passatgers de curta distància “subvencionen” als de llarga distància. Això pot provocar que la
tendència sigui a perdre passatgers de curta distància i guanyar-ne de llarga.

3.1.2 Tarifes basades en la distància
Tarifa basada únicament en la distància
Amb aquest sistema, els usuaris paguen en funció
de la distància recorreguda únicament. La
formulació, per tant, és de la manera ߬ ൌ ߚ  ݀,
on β representa la tarifa unitària (€/km) i d és la
distància recorreguda.
Té l’avantatge de millorar la percepció de l’usuari,
ja que sembla una tarifa més justa que l’anterior. A
més, funciona per a xarxes de qualsevol mida. Per contra, és un sistema que perjudica als
usuaris de llarga distància, ja que la tarifa és elevada, i és difícil d’implementar i administrar. A
més, requereix d’un sistema tancat.
Tarifa basada en la distància amb cost inicial
En aquest cas, l’usuari paga una tarifa “plana” per
fer servir el transport i després una tarifa variable
únicament amb la distància. Es pot dir que és una
suma de les dues tarifes anteriorment
comentades. La formulació és ߬ ൌ ߬  ߚ  ݀,
on ߬ és la tarifa inicial. En el cas actual dels taxis
de Barcelona, aquesta tarifa inicial correspondria
amb la baixada de bandera.
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Aquesta tarifa inicial permet a l’operador garantir un cert nivell de qualitat del servei, a més de
tenir els mateixos avantatges que la tarifa anterior. Tot i això, cal dir que allunya una mica els
clients de curta distància.

3.1.3 Tarifa per zones
És un sistema tarifari en el qual el territori està
dividit en zones. Dins de cadascuna de les zones el
sistema és idèntic al de tarifa plana, és a dir, que per
fer un desplaçament amb origen i destí dins d’una
mateixa zona, la tarifa és constant sigui el trajecte
més curt o més llarg. Tot i així, si el destí es troba en
una altra zona, la tarifa serà més elevada. Com més
zones es travessin durant el trajecte, més alta és la
tarifa, ja que la distància serà cada cop major.
Aquest sistema és el que hi ha implantat en el transport públic col·lectiu (metro, bus, tramvia,
etc.) a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que està dividida en 6 corones.
Existeix un inconvenient associat a aquest sistema anomenat “efecte frontera”. Aquells usuaris
que desitgen realitzar un trajecte amb un destí proper a la frontera entre dues zones, havent
de superar la frontera, potser prenen la decisió de fer un trajecte amb el transport una mica
més curt per tal de no canviar de zona i poder pagar menys.

3.2 Exemples aplicats al sector del taxi
3.2.1 Sistema actual de Barcelona
Actualment, els taxis de la ciutat de Barcelona tenen un sistema tarifari basat en el temps i la
distància recorreguda, sumat a una “baixada de bandera”, és a dir, una tarifa inicial només per
fer ús del taxi. A més, incorpora una sèrie de suplements per a serveis especials com poden ser
un servei amb origen o destí a algun punt singular (Aeroport del Prat, Moll Adossat, estacions
de Sants, França o Nord), així com serveis en nits especials (Revetlla de Sant Joan, Nit de Nadal
o Nit de Cap d’Any).
Cal dir que les tarifes varien en funció del torn horari. El sistema és el mateix en els dos torns,
però les tarifes són una mica superiors en el torn nocturn (de 20:00h a 08:00h).
A continuació, en la taula 3.1, es detalla el sistema tarifari aplicat pels taxis de Barcelona
durant l’any 2012.
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Taula 3.1. Tarifes dels taxis de Barcelona 2012
Torn

T-2 (dia)

T-1 (nit)

Baixa de bandera

2,05

2,05

Preu/km

0,93

1,18

Hora d'espera

20,00

20,44

Suplements
Aeroport

3,10

Moll adossat

2,10

Fira de Barcelona

2,10

Estació de Sants

2,10

Maleta

1,00

Div, Dis, Diu i festius (00:00 - 06:00)

-

2,00

Nits especials

-

3,10

3.2.2 El cas de Sevilla
El cas de Sevilla és un cas molt similar al de Barcelona, però amb una peculiaritat destacable.
En principi, el sistema tarifari és el mateix amb altres preus, però la diferència es troba en els
trajectes amb origen o destí a l’aeroport. En aquest últim cas, la tarifa que s’aplica és una tarifa
plana (només varia amb el torn horari), de manera que l’usuari ja coneix la tarifa que pagarà
per fer ús del taxi en el cas d’anar o tornar de l’aeroport.
En la taula 3.2 queda resumit el sistema tarifari dels taxis de Sevilla en funció del torn horari,
que en aquest cas està dividit en tres (1.1, 1.2 i 1.3). Aquesta divisió horària és la següent:
·
·

·

Tarifa 1.1: s’aplica de dilluns a divendres, de 07:00h a 21:00h.
Tarifa 1.2: s’aplica de dilluns a divendres, de 21:00h a 07:00h; els dissabtes, diumenges
i festius, de 0:00h a 24:00h; els dies 24 i 31 de desembre, de 00:00h a 24:00h; i els dies
de Setmana Santa i Feria de Abril, de 07:00h a 21:00h.
Tarifa 1.3: s’aplica els dies de Setmana Santa i de Feria de Abril, de 21:00h a 07:00h.
Taula 3.2. Tarifes dels taxis de Sevilla
Tarifa

1.1

1.2

1.3

Baixada de bandera

1,31

1,60

1,99

Preu/km

0,91

1,12

1,40

Hora d'espera

19,87

24,85

31,07

Suplements
Maleta

0,48

Estació de Santa Justa

1,39

Div, Dis, Diu i festius (22:00 - 06:00)

-

Puerto del Batan; Abonos Sevilla;
Palmas Altas; Astilleros; Esclusa
Tarifa Única Aeroport

2,15
21,89
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4.
Metodologia
4.1 Esquema metodològic

Figura 4.1. Esquema metodològic del procés a seguir durant l’estudi
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4.2 Metodologia
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, per poder donar resposta a la hipòtesi d’aquest estudi,
són necessaris uns càlculs i investigacions, els quals es troben tots al llarg del document.
En la figura 4.1 es descriu de forma molt visual el procés que es vol seguir per a dur a terme
tots els passos necessaris i, d’aquesta manera, arribar a fer una proposta tarifària vàlida per al
sector del taxi a la ciutat de Barcelona, en tots aquells trajectes que impliquin a l’Aeroport del
Prat.
Partint de dades inicials, és a dir, de tots aquells estudis, casos i dades de les que es disposa
des d’un principi, el primer pas (apartat 5) que es trobarà en el document serà la metodologia
de càlcul dels costos i del benefici raonable. És important que aquest sigui el primer dels
passos a donar, ja que serà de gran utilitat en apartats posteriors.
A continuació, en el capítol sisè, es pot trobar un apartat en el que s’ajusta un model d’atracció
de viatges en les diferents zones que s’han determinat de Barcelona, amb origen a l’Aeroport
del Prat. És a dir, el que s’intenta és proposar un model matemàtic capaç de predir quants
viatges de taxi tenen com a origen l’aeroport, i com a destí una zona concreta de Barcelona. És
en aquest model on seran necessàries totes les dades socioeconòmiques.
El capítol número 7 estarà dedicat a una altra modelització matemàtica, en aquest cas per
determinar la demanda de taxis per unitat de temps a l’Aeroport del Prat. Segons el mes de
l’any, el dia de la setmana i l’hora del dia, la demanda de taxis és variable, i aquest model vol
ser capaç de determinar per a cada instant aquesta demanda.
Relacionant, doncs, els costos dels taxistes i el model de demanda a l’aeroport, en l’apartat
vuitè es proposarà un mètode per l’establiment de l’oferta. Amb això, es pretén aconsellar al
sector del taxi en referència al nombre de vehicles que hi hauria d’haver en cua a l’aeroport, i
ser capaços de predir si en calen més o menys segons el moment.
Amb tot això, es faran unes propostes tarifàries, adaptades als costos que tenen els taxistes, i a
les necessitats que tenen els usuaris. Els costos calculats en el primer apartat, i la demanda de
cada zona de Barcelona ajustada en el segon, seran el preludi d’aquestes tarifes, de les quals
se’n farà més d’una proposta.
Per últim, és imprescindible comprovar si les propostes tarifàries són viables en tots els sentits.
És a dir, l’aplicació d’un nou sistema tarifari implicaria un canvi en la demanda, ja sigui positiu
o negatiu. Considerant aquesta variació, i coneixent les tarifes actuals i les proposades, es farà
un estudi en el qual es determinarà si el fet de dur a la pràctica les propostes és viable
econòmicament pel sector del taxi o no.
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5.
Formulacio de costos i benefici
raonable dels taxistes
Coneguda la hipòtesi principal, amb un clar objectiu de determinar una tarifa pels viatges de
taxi entre Barcelona ciutat i l’Aeroport del Prat que sigui fàcil i comprensible pels usuaris, el
primer que cal determinar són els costos dels taxistes.
En aquest apartat s’explica detalladament el càlcul de tots els costos anuals, als quals ha de fer
front un taxista per dur a terme un servei correcte i de qualitat, així com el benefici raonable
del sector.
La metodologia usada per determinar aquests costos és totalment extrapolable a altres
sectors, tant empresarials com geogràfics. És a dir, que per un estudi de les mateixes
característiques en una altra ciutat, el procediment seria el mateix, però variant o adaptant
alguns punts a la normativa o lleis de dita regió.

5.1 Costos directes i costos indirectes
Per afrontar aquests càlculs, el primer pas és fer una divisió dels costos entre directes i
indirectes.


Els costos directes tenen en compte totes aquelles despeses que el taxista té per tal de
tenir sempre en bones condicions, en tots els aspectes, la eina més important (i única)
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de treball: el cotxe. En aquest punt es consideren partides tan variades com el
combustible, la neteja i desinfecció o els costos relacionats amb l’adquisició del
sistema tarifari (taxímetre). Amb els costos directes es pot calcular, per tant, quin és el
cost per al taxista de recórrer una distància determinada amb el taxi.


Els costos indirectes, llavors, són les despeses que el taxista ha d’afrontar i que no
estan directament relacionades amb l’activitat econòmica del taxi. En aquest punt
s’inclou tot allò que representa un cost pel taxista però que, a la vegada, no es pot
incloure en els costos directes. En són un exemple d’aquestes despeses l’assegurança
del vehicle, el salari del conductor, impostos, entre d’altres. S’adjunta una taula
d’exemple amb les partides que es consideren més importants d’aquest apartat.

Aquesta divisió permetrà diferenciar entre aquells costos que estan relacionats directament
amb la distància i el que estan relacionats amb el temps de treball. D’aquesta manera es podrà
calcular quin és el cost associat a la realització d’un trajecte en concret, coneixent la distància i
el temps de viatge.

5.2 Costos totals
Un cop sumades totes les partides, és a dir, calculats tots els costos, el cost total anual d’un
taxista serà la suma dels costos directes i els indirectes, donant una primera informació de
quina quantitat ha d’ingressar un taxista al llarg d’un any per tal de cobrir despeses.
(

)

(

)

(

)

(5.1)

Taula 5.1. Costos totals anuals dels taxistes
Partida

Cost Anual (€)

Pes (%)

Costos Directes

-

-

Costos Indirectes

-

-

Total Costos Anuals (€):

-

Tots aquests càlculs es fan per a un taxista tipus, considerant que aquest té una despesa
mitjana de cadascuna de les partides, i que, a més, les afronta totes. Això no és exactament
així, però el càlcul es pot donar per bo per la següent raó: hi ha partides que no paguen tots els
taxistes (pàrquing, sou d’assalariat, radioemissora, etc.), i això proporciona, més endavant, un
marge de seguretat a favor del taxista, que assegura cobrir els costos més elevats no
considerats amb les xifres mitjanes.
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5.3 Costos reals de l’any 2012
5.3.1 Costos directes i costos indirectes de l’any 2012
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, els costos directes són aquells relacionats amb el fet
de tenir el cotxe en les condicions adequades per realitzar la feina de manera satisfactòria. Així
doncs, totes les partides no relacionades amb la posada a punt del vehicle es poden considerar
com a costos indirectes.
En l’Annex A es poden trobar els càlculs detallats de cadascuna de les partides que es troben
resumides en les següents taules. Són els costos tant directes (taula 5.2) com indirectes (taula
5.3) que ha hagut d’afrontar un taxista tipus durant l’any 2012. Aquests preus són una
actualització dels calculats pel CENIT en el seu estudi de l’any 2011.
Taula 5.2. Costos directes anuals dels taxistes (preus 2012)
Partida

Cost Anual (€)

Pes (%)

Combustible

5.516,83

13,27

Recanvis i reparacions

2.902,95

6,98

374,28

0,90

Neteja i desinfecció
Sistema tarifari

55,12

0,13

Olis i filtres

582,58

1,40

Pneumàtics

427,11

1,03

9.858,88

23,72

Total Costos Directes (€)

Taula 5.3. Costos indirectes anuals dels taxistes (preus 2012)
Partida

Cost Anual (€)

Pes (%)

17.539,36

42,19

Seguretat social

5.788,18

13,92

Amortització del vehicle

3.575,23

8,60

Pàrquing

1.387,94

3,34

Assegurança

1.261,84

3,04

IVTM

147,54

0,35

IRPF

782,18

1,88

IVA

104,24

0,25

Costos de radioemissora

405,72

0,98

Amortització del sistema tarifari

288,03

0,69

Administració i gestió

149,58

0,36

Amortització del 1r establiment

170,20

0,41

69,12

0,17

Salari net del conductor

Impostos:

ITV
Canvi de tarifa anual
Total Costos Indirectes (€)
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5.3.2 Costos totals de l’any 2012
Un cop calculats els costos directes i indirectes, només cal sumar-los per obtenir els costos
totals. Queda resumit en la taula 5.4.
Taula 5.4. Costos totals anuals dels taxistes (preus 2012)
Partida
Costos Directes

Cost Anual (€)

Pes (%)

9.858,88

23,72

Costos Indirectes

31.711,75

76,28

Total Costos Anuals (€):

41.570,62

En les taules que s’han adjuntat per mostrar els costos, hi apareix una columna de pes, que
correspon al percentatge de la partida en qüestió respecte dels costos totals, és a dir, que el
pes d’una partida és:
(5.2)

Aquest pes dóna informació sobre quines partides són les més importants, econòmicament
parlant. A més, ajuda a comparar entre costos directes i costos indirectes, i veure ràpidament
quina proporció hi ha entre ells.
En la taula dels costos totals s’hi reflecteix el fet que els costos indirectes suposen més de tres
quartes parts de la totalitat dels costos. Aquest fet és degut a que incorporen la partida de
“Salari net del conductor”, que representa més d’un 40% dels costos anuals del taxista.

5.4 Benefici raonable
Els costos que té un taxista per la realització de la feina seran uns costos que hauran d’estar
coberts pels ingressos, determinats per les tarifes que se’ls cobra als usuaris. Tot i així, si les
tarifes només cobreixen els costos produïts, el taxista no obtindria cap benefici i el seu treball
seria totalment estèril.
És per això, que les tarifes que paguen els usuaris també han de contemplar la remuneració
econòmica del taxista per la realització de la seva feina. Aquesta remuneració bé donada per
l’anomenat benefici raonable.
El benefici raonable es pot calcular a partir del benefici que tenen sectors afins al del taxi, ja
poden ser transportistes, xofers, etc.
En aquest cas, el benefici raonable es calcularà a partir del preu de la llicència. Per a poder
exercir la professió de taxista a Barcelona és imprescindible que cada vehicle disposi d’una
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llicència, i els preus d’aquestes són realment elevats. A partir d’aquest preu i d’uns indicadors
donats pel Banc d’Espanya, es procedeix al càlcul del benefici raonable. En la taula 5.5 es
mostren els beneficis raonables pel sector del taxi des de l’any 2009 fins al 2012, any de
referència per tots els càlculs d’aquest estudi.
Taula 5.5. Benefici Raonable pel sector del taxi 2009-2012
2009

2010

2011

2012

Rendibilitat ordinària de l'actiu net (%)

6,8

4,1

3,5

3,5

Resultat ordinari net (M€)

41.648

35.689

36.129

36.129

Impostos sobre beneficis (M€)

8.507

2.625

4.593

4.593

Preu mitjà de la llicència (€)

119.836

123.146

125.420

111.031

Benefici Raonable (€)

6.484,37

4.677,62

3.831,65

3.392,05

El benefici raonable per l’any 2012 és, per tant, de 3.392,05 euros. En l’Annex A es poden
trobar els càlculs relacionats, així com els preus reals de les llicències. S’han fet servir els preus
de venda de 65 llicències diferents, amb les quals se n’ha extret el preu mitjà.

5.5 Resum dels costos i benefici raonable
Un cop es tenen calculats els costos totals, dividits en directes i indirectes, així com el benefici
raonable, ja és possible obtenir els costos associats a la distància i els costos associats al temps
de treball. El criteri que se seguirà per fer això és assignar els costos directes als costos per
quilometratge, i els costos indirectes junt amb el benefici raonable als costos per temps.
Tot i això, per obtenir el cost per quilòmetre i el cost per minut, són necessàries una sèrie de
dades, com són el quilometratge anual, les hores de feina, etc. Aquestes dades,
proporcionades pel CENIT, es troben en la taula 5.6, on també hi ha el resum dels costos,
benefici raonable i el resultats dels costos unitaris.
Taula 5.6. Costos unitaris del taxista per quilòmetre i temps
de treball
Costos directes (€)
9.858,88
Quilometratge anual (km)

47.036,36

Costos per quilòmetre (€/km)

0,2096

Costos indirectes (€)

31.711,75

Benefici raonable (€)

3.392,05

Jornada laboral (h)

10,53

Dies feiners

235

Hores laborables anuals (h)

2.474,55

Costos per hora (€/h)

12,815

(Costos + BR) per hora (€/h)

14,186

(Costos + BR) per minut (€/min)

0,2364
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6.
Model d’atraccio de demanda a les
zones d’estudi amb origen a
l’Aeroport del Prat. Ponderacio
segons variables socioeconomiques
Un cop determinats els costos dels taxistes, diferenciats entre costos per distància i per temps,
el següent pas és la determinació de l’atracció de cadascuna de les 39 zones en que s’ha dividit
la ciutat de Barcelona.
Així doncs, es pretén modelitzar la quantitat de viatges que tindran com a destí cada zona,
sempre amb origen a l’Aeroport del Prat. En altres paraules, la probabilitat que té cada zona de
ser el destí d’un viatge originat a l’aeroport.

6.1 Dades socioeconòmiques
Ara, es proposa una metodologia amb la qual es pretén obtenir un model descrit amb variables
socioeconòmiques que sigui capaç de predir demandes futures i, per tant, que ajudi a calcular
les tarifes d’anys posteriors amb més precisió en funció de l’estimació d’aquestes variables
esmentades.

30

Estructura tarifària òptima del sector del taxi pels trajectes entre Barcelona i l’Aeroport del Prat

En aquest apartat, es fan servir les mateixes zones urbanes usades en els càlculs anteriors, de
les quals es disposen dades per tal d’aproximar la generació de viatges des de l’Aeroport de
Barcelona cap a cadascuna d’aquestes zones, les quals seran objecte de l’atracció d’aquests
viatges.
Les dades socioeconòmiques usades per aquesta aproximació són:






Població: número total d’habitants en la zona
Renda: índex de renda per càpita mitjana en la zona
Oficines: número d’oficines totals en la zona
Hotels: número de places hoteleres en la zona
Hospitals: número de llits (places hospitalàries) en la zona

Cadascuna d’aquestes dades estan extretes de diferents fonts, i es poden trobar detallades en
l’Annex B, on també s’hi descriuen les fonts.
A més d’aquestes dades, caldrà fer ús d’una part de la matriu d’orígens i destins de la mostra.
Les dades necessàries de la matriu són, en aquest cas, la fila que representa els viatges
generats a l’aeroport amb destí a Barcelona ciutat.

6.2 Fórmula proposada
Així doncs, amb l’objectiu de trobar una fórmula descriptiva de la generació de viatges a
l’Aeroport coneixent el destí, es proposa una fórmula del tipus:
(6.1)

Ai
Pi
Ri
Oi
Hi
HPi

Atracció en la zona i
Població en la zona i
Renda mitjana de la zona i
Oficines de la zona i
Places hoteleres de la zona i
Places hospitalàries de la zona i

i
α1
α2
α3
α4
α5

Zona (barri) de Barcelona
Coeficient de població
Coeficient de renda
Coeficient d’oficines
Coeficient de places hoteleres
Coeficient de places hospitalàries

Els diferents coeficients α donen el pes adequat a cada variable explicativa, i se’n calcula el seu
valor a partir d’una regressió lineal múltiple, la qual fa servir la base de dades que s’ha
anomenat anteriorment.
Per tal d’arribar a una fórmula que expliqui amb precisió l’atracció de les diferents zones de
Barcelona, s’han fet regressions amb diferents combinacions de les variables, és a dir, tenint
en compte algunes de les variables i deixant de banda la resta, successivament.
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6.2.1 Ajust dels paràmetres
El procés per determinar el valor de cadascun dels paràmetres α és, com ja s’ha dit, el procés
d’una regressió lineal múltiple. A continuació es detalla el procés esmentat, pel qual es troben
els valors dels paràmetres:


En primer lloc, s’apliquen logaritmes a ambdós costats de la igualtat. A més,
s’introdueix un terme independent (TI), que ajuda a l’ajust.
(



)

(6.2)

Usant les propietats dels logaritmes, es passa d’un logaritme d’un producte a la suma
dels logaritmes de cadascun dels termes i, posteriorment, els exponents passen a
multiplicar al logaritme.
(6.3)

(6.4)


Aquesta última expressió es pot reescriure en forma matricial.
[



(

) (

)

(6.5)

Per treballar amb totes les dades, tant atraccions com socioeconòmiques, de totes les
zones a la vegada, s’amplien les matrius d’atraccions i de dades socioeconòmiques
amb tantes files com zones hi ha.

[



] [ ]

]

(

)

) (

(

)

(6.6)

Per aïllar els paràmetres a ajustar, cal aplicar les propietats de les matrius, que
finalment ens dóna l’operació següent:
[ ]

[

]

[

] [

]

(6.7)

S’ha usat la lletra X per anomenar a les matrius que fan referència a les dades
socioeconòmiques.
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6.2.2 Resultats
La millor de les combinacions trobades té un ajust molt gran amb la realitat, i és la que
s’explica a continuació. Totes les dades resultants en forma de taula i de gràfics es poden
trobar en l’annex B.
La fórmula trobada que millor s’ajusta a la realitat és, doncs:
(6.8)

Com es pot comprovar, el valor del coeficient α2 és nul, que és equivalent a dir que la variable
Renda no té un pes específic a l’hora d’ajustar l’atracció de viatges. A més, apareix un terme
independent que ajuda a l’ajust.
Per tant, els valors dels diferents coeficients són els següents:
Taula 6.1. Valors dels coeficients de les variables explicatives del model socioeconòmic
α1
α2
α3
α4
α5
Constant
Valor
-0,1161
0,5261
0,2868
0,0690
2,9026

Aquesta fórmula aconsegueix un ajust superior a un R2 de 0,920. És un valor realment alt,
tenint en compte que s’està treballant amb dades que, a priori, no estan relacionades entre
elles.
A continuació, la figura 6.1 demostra l’ajust de l’atracció de cada zona amb la fórmula trobada,
comparada amb l’atracció real.
450

Milers de viatges

400
350
300

Atracció
Real

250
200

Atracció
ajustada

150
100
50
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Codi de zona
Figura 6.1. Comparació de les atraccions reals i ajustades pel model

La divisió en 39 zones que s’ha explicat amb anterioritat permet, ara, fer una representació
gràfica de la demanda, la qual queda reflectida en la figura 6.2. En ella, es pot veure la
demanda ajustada pel model en cadascuna de les zones d’estudi.
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Figura 6.2. Demanda a cadascuna de les zones d’estudi

6.2.3 Interpretació dels resultats
A la vista dels resultats, cal buscar explicacions a dos fets significants. Primerament, el fet que
el coeficient de població (α1) sigui negatiu; i en segon lloc, que la demanda en les zones
properes a l’Aeroport del Prat tinguin una demanda molt major que les més allunyades.
Pel primer fet, és a dir, que el coeficient de la població sigui negatiu representa que, a mesura
que s’incrementa el nombre d’habitants en una zona, l’atracció en la mateixa zona disminueix.
Això pot venir donat pel fet que les zones més densament poblades (Sants-Montjuïc, Eixample)
són les zones amb més alternatives de transport. Tot i així, segueixen sent zones amb molt alta
atracció de carreres de taxi.
En la figura 6.2 es veu que les zones més properes a l’Aeroport, com poden ser les pertanyents
als districtes de Sants-Montjuïc, l’Eixample o Les Corts, són les zones amb més atracció de
carreres de taxi amb origen a l’aeroport. Això s’explica pel sistema tarifari actual, que perjudica
als usuaris de més llarga distància o més temps de viatge.
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7.
Modelitzacio de la demanda de taxis
a l’Aeroport del Prat
A continuació s’exposa la metodologia proposada per tal de conèixer detalladament la
demanda de taxis a l’Aeroport del Prat. En aquest apartat, com en d’altres, la metodologia que
es proposa és extrapolable a d’altres punts de generació de demanda (aeroports, estacions,
fires, etc.), tot i que aquí es fa l’estudi amb dades per l’Aeroport de Barcelona.
L’objectiu final d’aquesta modelització de la demanda és acabar calculant una cua crítica de
taxis a l’aeroport, és a dir, un temps d’espera màxim i, per tant, un nombre de taxis màxim en
cua per tal que l’espera dels quals no sigui improductiu o ineficient.

7.1 Proposta inicial
La proposta inicial per tal de modelitzar la demanda pretenia poder calcular aquesta demanda
per a qualsevol hora, dia i mes de l’any, i així ajustar-la de manera precisa. La proposta, doncs,
era de la forma següent:
(7.1)
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on X no estava clar quin terme havia de ser inicialment, però els factors que l’acompanyen
havien de ser factors correctors per a situar la demanda en el moment de càlcul desitjat. Per
tant, la fórmula de modelització inicial que es va proposar va ser:
̅

usuaris

̅ usuaris

(7.2)

Demanda de taxis en l’hora d’estudi
Demanda horària mitjana de taxis
durant l’any d’estudi

Factor corrector horari
Factor corrector diari
Factor corrector mensual

Els factors correctors situen la demanda en el mes, dia i hora corresponents dels quals en
volem conèixer la demanda, és a dir, que si la demanda mitjana mensual en un mes i està per
sota de la demanda mitjana anual de taxis, el factor corrector d’aquest mes i serà un número
entre 0 i 1. Si és al revés, i la demanda mitjana mensual és superior a la mitjana anual, el factor
corrector mensual serà, doncs, major a 1. De la mateixa manera funcionen els altres dos
factors correctors.
Aquesta proposta va ser desestimada per dos motius:



En primer lloc, el factor diari és molt variable, ja que l’existència de dies festius, ponts i
altres factors provoca que sigui de difícil tabulació.
A més, tenint en compte l’objectiu final d’aquesta modelització de la demanda, es
pretén tenir una idea de la quantitat de taxis que es necessiten en cada moment per
afavorir als taxistes, sense, en cap cas, suposar un obstacle per ells el fet de seguir la
recomanació.

5.2 Proposta final
Un cop desestimada la fórmula anterior per la dificultat de tabular alguns valors i, a més, per
poder disposar d’una fórmula senzilla i ràpida d’utilitzar, finalment es proposa la següent
modelització (una versió simplificada de l’anterior):
̅

usuaris

̅ usuaris

(7.3)

Demanda de taxis en l’hora d’estudi
Demanda horària mitjana de taxis
durant l’any d’estudi

Factor corrector horari
Factor corrector mensual

Aquesta fórmula té l’inconvenient de no poder-se adaptar als dies de la setmana amb més o
menys demanda, però en canvi, satisfà els propòsits més importants comentats anteriorment.
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7.3 Ajust dels termes de la fórmula
7.3.1 Demanda horària mitjana
El procés que s’ha seguit per trobar la demanda horària mitjana durant l’any d’estudi ha estat
el que s’explica a continuació.
En primer lloc, s’han extret les dades de generació de viatges des de l’aeroport de la matriu
d’orígens i destins proporcionada pel CENIT, dades que s’han donat per bones tot i estar
preses d’una mostra de 20 taxis. Es donen per bones, com ja s’ha comentat abans, pel fet de
ser una mostra de pocs taxis, però estar preses dia a dia durant tot un any. Aquesta mostra ha
generat des de l’Aeroport del Prat, durant l’any 2011, un total de 6.812 viatges amb molts
destins diferents. La hipòtesi que s’aplica en aquest pas és el fet de donar per bo que si 20 taxis
han generat aquests viatges, la totalitat de viatges serà de 3.556.545 des de l’aeroport (10.442
taxis).
Fent servir aquesta dada, i dividint-la entre el nombre total d’hores que té un any, es pot
extreure una demanda horària mitjana, la qual s’adaptarà després amb els factors correctors.
Amb aquest mètode, només es pot calcular la demanda horària mitjana per l’any 2011, que és
l’any del qual disposem dades dels taxis. Per tal de fer l’ajust per anys posteriors, es proposa
calcular quin és el percentatge de viatges generats (demanda) respecte el trànsit de passatgers
a l’aeroport durant tot l’any, dada que disposem fàcilment any rere any.
Per tant, si l’any 2011 van passar 34.398.226 passatgers per l’Aeroport del Prat i es van generar
un total de 3.556.545 viatges de taxi, el percentatge de viatges de taxi respecte el trànsit de
passatgers és del 10,34%.
Es proposa, llavors, la següent fórmula per calcular la demanda mitjana horària:
(7.4)

Trànsit horari de passatgers a l’aeroport
Trànsit anual de passatgers a l’aeroport

Percentatge d’ús del taxi a l’aeroport

A continuació, en la taula 7.1 s’exposen els valors calculats amb aquest procediment per als
anys entre 2001 i 2012, així com una gràfica (figura 7.1) explicativa de l’evolució de la demanda
mitjana horària en aquest mateix període.
Taula 7.1. Demanda mitjana horària de taxis a l’Aeroport (2001-2012)
Any
2001
20.544.956
2.345,31
10,34
242,49
2002
21.172.667
2.416,97
10,34
249,90
2003
22.545.558
2.573,69
10,34
266,10
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

24.371.272
26.972.303
29.843.440
32.811.887
30.250.376
27.415.076
29.184.048
34.398.226
35.145.176

2.782,11
3.079,03
3.406,79
3.745,65
3.453,24
3.129,57
3.331,51
3.926,74
4.012,01

10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34
10,34

287,65
318,35
352,24
387,28
357,04
323,58
344,46
406,00
414,82

450,00

Demanda

400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
2001

2002

2003

2004

2005
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Any
Figura 7.1. Demanda mitjana horària de taxis a l'Aeroport (2001-2012)

Tant en la gràfica com en la taula, queda reflectit un descens de la demanda entre els anys
2007 i 2009, suposadament degut a la crisi econòmica. A partir del 2009, la demanda es torna
a incrementar gràcies a la inauguració de la nova terminal de l’Aeroport (T1), que aporta més
vols, i amb això, un trànsit de passatgers que, fins al moment, no ha parat de créixer, superant
els 35 milions l’any 2012.
Un cop obtinguda la demanda mitjana horària de taxis a l’Aeroport, s’hauria de distingir quina
proporció d’aquesta demanda correspon a cadascuna de les dues terminals existents.
La distinció, llavors, en aquest cas, es pot fer de la següent manera, que és aplicar un nou
factor corrector, el qual ajusti aquesta demanda segons la terminal.
La demanda mitjana horària en funció de la terminal seria, doncs:
(7.5)

(7.6)

Aquesta divisió de la demanda en les dues terminals és possible, òbviament, des del mes de
juny de 2009, moment en que entra en funcionament la Terminal 1 (T1). Aquesta inauguració
va comportar el trasllat de moltes companyies cap a ella.
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Es pot dir que el percentatge d’ús de la Terminal 2 (l’antiga) ha quedat reduït aproximadament
al 30% del trànsit total, de manera que la T1 absorbeix el 70% restant. Així, les fórmules (7.5) i
(7.6) queden, respectivament, de la següent manera:
(7.7)

(7.8)

Aplicant aquests percentatges a les taules i gràfiques anteriors, resulta:
Taula 7.2. Demanda horària mitjana de taxis segons
terminal 2009-2012
Any
2009
2010
2011
2012

Aeroport
323,58
344,46
406,00
414,82

T1
226,50
241,12
284,20
290,37

T2
97,07
103,34
121,80
124,44

350,00
300,00

Demanda

250,00
200,00

T1

150,00

T2

100,00
50,00
0,00
2009

2010

Any

2011

2012

Figura 7.2. Demanda horària mitjana de taxis segons terminal 2009-2012

7.3.2 Factors correctors
El procediment per determinar quins han de ser els valors dels factors correctors (tant horari
com mensual) és similar en ambdós casos, tot i que el factor mensual ha pogut ser calculat i
tabulat amb gran precisió, i l’horari no, però únicament per falta de dades. El procés s’explica a
continuació i, en possibles estudis posteriors, amb la possibilitat d’adquirir més dades, aquest
últim factor podria ser calculat d’una manera més curosa.
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Factor corrector mensual (fm)
Per poder obtenir els valors corresponents al factor corrector mensual i tabular-lo amb
precisió, és necessari l’obtenció de sèries de dades mensuals de trànsit de passatgers a
l’aeroport de Barcelona.
Aquestes dades es poden obtenir a partir dels informes d’Aena, o del Ministeri de Foment, els
quals publiquen aquestes dades periòdicament.
En aquest cas, es disposa de dades de trànsit mensual des del gener del 2001 fins al desembre
de 2012, dades suficients per veure quin és el comportament d’un any tipus, i quina és
l’evolució de trànsit de passatgers dins d’un any.
Així, les dades reals de trànsit són les següents:

Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Taula 7.3. Trànsit mensual de passatgers a l'Aeroport del Prat 2001-2012
2001
2002
2003
2004
2005
1.311.667
1.288.715
1.433.519
1.488.298
1.620.054
1.388.483
1.414.148
1.520.647
1.683.481
1.769.050
1.694.855
1.741.118
1.733.635
1.944.727
2.161.200
1.874.484
1.845.417
1.880.841
2.030.434
2.196.266
1.833.860
1.844.963
1.916.333
2.128.988
2.426.675
1.914.648
1.871.085
2.043.999
2.204.230
2.440.860
2.023.045
2.069.701
2.193.594
2.378.127
2.683.423
2.065.985
2.137.109
2.327.829
2.503.592
2.785.546
1.948.546
2.012.539
2.110.649
2.263.812
2.507.274
1.727.511
1.889.336
2.081.217
2.187.116
2.419.576
1.447.298
1.588.312
1.687.347
1.847.128
2.054.170
1.314.574
1.470.224
1.615.948
1.711.339
1.908.209
2007
2008
2009
2010
2011
2.015.582
2.076.071
1.652.995
1.672.945
2.006.841
2.156.289
2.249.234
1.802.706
1.827.506
2.086.097
2.562.854
2.625.442
2.141.029
2.286.391
2.592.509
2.737.534
2.590.827
2.392.077
2.228.246
2.880.065
2.889.612
2.764.204
2.389.001
2.511.447
3.072.750
3.020.453
2.811.518
2.499.909
2.627.023
3.234.352
3.329.227
3.057.619
2.828.428
2.971.069
3.607.572
3.410.029
3.127.134
2.887.148
3.039.083
3.623.889
3.094.497
2.683.421
2.511.465
2.833.796
3.338.101
2.948.286
2.475.958
2.369.614
2.795.801
3.064.552
2.439.697
1.940.846
2.016.241
2.318.082
2.466.411
2.207.827
1.848.102
1.924.463
2.072.659
2.425.087

2006
1.814.893
1.929.414
2.331.778
2.580.720
2.687.597
2.748.189
2.846.341
2.987.862
2.788.876
2.710.270
2.257.544
2.159.956
2012
2.164.075
2.101.807
2.605.612
2.994.780
3.154.949
3.402.907
3.824.658
3.874.131
3.497.748
3.054.588
2.279.806
2.190.115

En l’Annex C es poden veure representades totes aquestes dades, les quals donen una idea
gràfica de l’evolució del trànsit mes a mes, i any a any.
Un cop es tenen les dades, és necessari calcular la mitjana mensual de trànsit al llarg de tots
els anys, és a dir, la mitjana de tots els mesos de gener, febrer, etc. Amb aquesta mitjana,
només mancarà un pas per tal de tenir el factor mensual calculat.
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Taula 7.4. Mitjana mensual de trànsit de passatgers a l'Aeroport del Prat 2001-2012
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Mitjana
1.712.138
1.827.405
2.201.763
2.352.641
2.468.365
2.568.264
Mes
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Mitjana
2.817.734
2.897.445
2.632.560
2.476.985
2.028.574
1.904.042

Per a fer-se una idea de quina diferència de trànsit hi ha entre els diversos mesos de l’any,
s’adjunta la mateixa taula, però amb dades percentuals, és a dir, el percentatge de passatgers
que passen per l’Aeroport del Prat en un mes i respecte del total de l’any.
Taula 7.5. Mitjana percentual mensual de trànsit de passatgers a l'Aeroport del Prat 2001-2012
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Percentatge
6,139
6,553
7,895
8,436
8,851
9,209
Mes
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Percentatge
10,104
10,390
9,440
8,882
7,274
6,827

A més, en la gràfica següent es representa aquesta evolució mes a mes, amb les dades
mitjanes de trànsit.
3.000.000
2.800.000

Passatgers

2.600.000
2.400.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000

Figura 7.3. Mitjana mensual de passatgers 2001-2012

És fàcil veure que els mesos amb un trànsit més elevat són els mesos estivals (juliol i agost),
amb xifres molt superiors als mesos d’hivern.
Amb totes aquestes dades, el factor corrector mensual es calcula amb un pas més. El valor que
li correspon a cada mes és la proporció entre el trànsit real en el mes en qüestió i el trànsit que
tindria en cas d’estar aquest repartit de forma constant entre tots els mesos. La fórmula (7.9)
explica aquest càlcul.
(7.9)
Mitjana percentual de trànsit mensual a l’Aeroport del Prat
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Els valors que li corresponen a cada mes pel factor corrector mensual són, doncs:

Mes
fm
Mes
fm

Gener
0,738
Juliol
1,207

Febrer
0,790
Agost
1,243

Taula 7.6. Factor corrector mensual (fm)
Març
Abril
Maig
0,951
1,015
1,061
Setembre
Octubre
Novembre
1,131
1,066
0,876

Juny
1,102
Desembre
0,821

Els valors que estan entre 0 i 1 corresponen a mesos on el trànsit és inferior a la mitjana
mensual. En canvi, els valors superiors a 1 corresponen a mesos en que el trànsit és superior a
la mitjana mensual.

Factor corrector horari (fh)
Seguint el mateix procediment que en el factor mensual, per tal de tabular correctament el
factor corrector horari és necessari disposar de sèries de dades horàries de trànsit de
passatgers a l’aeroport. En aquest cas, no ha estat així, i el procediment que s’ha seguit ha
estat el que s’explica a continuació.
En primer lloc, s’han agafat dades de vols entrants (arribades) a Barcelona de dos dies aleatoris
(un en febrer i un en juliol), i a partir d’aquí s’ha fet una estimació dels passatgers que arriben
a l’Aeroport del Prat segons l’hora del dia. Aquesta estimació ha estat feta a partir de la
capacitat dels avions i d’un factor d’ocupació mitjà. Les dades dels vols que s’han fet servir es
poden trobar detallades a l’Annex C.
Tot i que són poques dades amb les quals treballar i, per tant, el resultat no serà molt
representatiu, el procediment que s’hauria de seguir amb una base de dades més gran seria el
mateix que es proposa.
Un cop es tenen les dades, es segueix el mateix procés que en el factor mensual, però
únicament variant la unitat de temps, ara treballant amb hores respecte de trànsits diaris. Un
detall que ara sí es té en compte és la diferenciació entre terminals, com ja s’ha fet amb la
demanda mitjana horària. Aquest detall ja s’ha considerat en els càlculs corresponents, com es
veurà en taules i gràfiques més endavant.
Aquest aspecte no s’ha tingut en compte en el factor mensual, ja que es considera que
ambdues terminals tenen un comportament molt similar mes a mes en referència al trànsit de
passatgers.
En la següent taula es presenten les dades mitjanes de trànsit de passatgers per als dies de la
mostra, donant el mateix pes als dos dies seleccionats. Es considera que les dades que
s’exposen representen un dia tipus.
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Taula 7.7. Arribada i percentatge horaris de passatgers en un dia tipus
Aeroport
T1
T2
Hora
Passatgers
%
Passatgers
%
Passatgers
De 00:00 a 00:59
978
1,573
978
2,237
0
De 01:00 a 01:59
450
0,724
450
1,029
0
De 02:00 a 02:59
179
0,287
0
0,000
179
De 03:00 a 03:59
0
0,000
0
0,000
0
De 04:00 a 04:59
90
0,145
90
0,206
0
De 05:00 a 05:59
0
0,000
0
0,000
0
De 06:00 a 06:59
384
0,618
270
0,618
114
De 07:00 a 07:59
1.771
2,848
1.402
3,207
369
De 08:00 a 08:59
3.110
5,001
2.605
5,957
505
De 09:00 a 09:59
4.702
7,562
2.917
6,671
1.786
De 10:00 a 10:59
4.208
6,767
2.639
6,035
1.569
De 11:00 a 11:59
5.049
8,119
4.225
9,664
824
De 12:00 a 12:59
3.349
5,385
2.570
5,878
779
De 13:00 a 13:59
3.502
5,632
1.699
3,886
1.803
De 14:00 a 14:59
3.344
5,378
2.055
4,699
1.290
De 15:00 a 15:59
2.275
3,659
1.897
4,339
378
De 16:00 a 16:59
2.900
4,663
2.457
5,620
443
De 17:00 a 17:59
3.965
6,377
2.839
6,494
1.126
De 18:00 a 18:59
3.389
5,450
2.325
5,318
1.064
De 19:00 a 19:59
4.549
7,316
3.012
6,889
1.537
De 20:00 a 20:59
3.908
6,285
2.744
6,276
1.164
De 21:00 a 21:59
3.880
6,239
2.315
5,295
1.565
De 22:00 a 22:59
3.388
5,449
2.349
5,372
1.040
De 23:00 a 23:59
2.813
4,524
1.885
4,310
929
Total
62.179
100
43.720
100
18.459

%
0,000
0,000
0,967
0,000
0,000
0,000
0,618
1,999
2,736
9,673
8,500
4,461
4,217
9,768
6,986
2,048
2,397
6,100
5,761
8,327
6,306
8,476
5,631
5,030
100

Amb aquestes dades, se’n pot calcular el factor corrector horari, el qual és el resultat d’aplicar
la següent fórmula:
(7.10)
Mitjana percentual de trànsit horari a l’Aeroport del Prat

Així doncs, els resultats del factor corrector horari (fh) s’exposen a continuació. En primer lloc
de forma numèrica en una taula, i després en forma gràfica per donar una idea més ràpida de
l’evolució horària de l’arribada de passatgers.
Taula 7.8. Factor corrector horari (fh) segons terminal
Hora
Aeroport
T1
T2
De 00:00 a 00:59
0,377
0,537
0,000
De 01:00 a 01:59
0,174
0,247
0,000
De 02:00 a 02:59
0,069
0,000
0,232
De 03:00 a 03:59
0,000
0,000
0,000
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De 04:00 a 04:59
De 05:00 a 05:59
De 06:00 a 06:59
De 07:00 a 07:59
De 08:00 a 08:59
De 09:00 a 09:59
De 10:00 a 10:59
De 11:00 a 11:59
De 12:00 a 12:59
De 13:00 a 13:59
De 14:00 a 14:59
De 15:00 a 15:59
De 16:00 a 16:59
De 17:00 a 17:59
De 18:00 a 18:59
De 19:00 a 19:59
De 20:00 a 20:59
De 21:00 a 21:59
De 22:00 a 22:59
De 23:00 a 23:59

0,035
0,000
0,148
0,684
1,200
1,815
1,624
1,949
1,292
1,352
1,291
0,878
1,119
1,530
1,308
1,756
1,508
1,497
1,308
1,086

0,049
0,000
0,148
0,770
1,430
1,601
1,448
2,319
1,411
0,933
1,128
1,041
1,349
1,558
1,276
1,653
1,506
1,271
1,289
1,034

0,000
0,000
0,148
0,480
0,657
2,321
2,040
1,071
1,012
2,344
1,677
0,491
0,575
1,464
1,383
1,998
1,513
2,034
1,352
1,207

2,5

1,5

1,0

Aeroport

0,5

T1
T2

Figura 7.4. Factor corrector horari (fh) segons terminal
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7.4 Resultats del model
L’objectiu principal de tots aquests càlculs és, finalment, arribar a determinar quina és la
demanda de taxis a l’Aeroport del Prat, i en cadascuna de les seves terminals, per cada hora i
dia de l’any, amb la finalitat de calcular una cua crítica (expressada en número de taxis en cua).
Aquesta cua crítica és el nombre de taxis màxims que hi hauria d’haver en cua en cada
moment per tal que l’últim taxi que s’incorpora a la cua no esperi un temps superior al que fa
que l’espera sigui rendible.
Ara, aplicant la fórmula proposada per al càlcul de la demanda i substituint cada terme pels
valors que s’han determinat, es poden extreure els resultats de la modelització fàcilment.
El primer resultat a exposar és l’evolució horària de la demanda en un dia tipus en funció del
mes d’estudi. A continuació, es mostra una gràfica en la qual es poden veure alguns exemples
d’aquesta evolució de la demanda, on s’hi troben els mesos amb menys i més demanda (gener
i agost, respectivament), a més de dos exemples més. Aquesta gràfica està referida a una
modelització dels mesos de l’any 2012.
1200

Demanda horària

1000
Gener

800

Abril
Agost

600

Novembre

400
200
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De 22 a 23
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De 11 a 12
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De 9 a 10

De 8 a 9

De 7 a 8

De 6 a 7

De 5 a 6

De 4 a 5

De 3 a 4

De 2 a 3

De 1 a 2

De 0 a 1

0

Franja horària
Figura 7.5. Evolució horària de la demanda de taxis en un dia tipus a l'Aeroport del Prat segons el mes de l'any

En segon lloc, i gràcies a aquest primer resultat, es pot extreure un altre resultat que ens
donarà més dades relatives a la demanda. Si s’aplica un sumatori de la demanda horària des
del moment que comença el dia, s’obté la demanda acumulada, és a dir, tota la demanda que
hi ha hagut durant el dia fins a una hora j. La fórmula que regeix aquesta demanda és, doncs:
∑ ̅
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Com que les unitats de la demanda horària són de passatgers per unitat de temps [pax/t], i les
unitats de la demanda acumulada són només de passatgers [pax], a la fórmula se li ha d’afegir
l’increment de temps ( ) [t] com es pot comprovar per tal de ser coherents. Tot i així, com
s’està treballant amb intervals de temps iguals a una hora ( =1h), la fórmula pot quedar de la
següent manera, sabent que el resultat que se’n derivi tindrà unitats de passatgers acumulats
[pax].
∑ ̅

(7.12)

La gràfica resultant d’aquesta demanda acumulada es mostra a continuació (Figura 7.6). S’hi
exemplifiquen els mateixos mesos que en la gràfica anterior.
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Figura 7.6. Demanda acumulada de taxis en un dia tipus a l'Aeroport del Prat segons el mes de l'any

Es pot comprovar que la demanda màxima en un dia tipus sobrepassa dels 12.000 usuaris en
un mes d’agost i, en canvi, no arriba als 8.000 en un dia de gener. Això representa que la
demanda en els mesos estivals pot ser més del 50% major que en mesos vall (mesos d’hivern).
Tant les dues gràfiques mostrades com les xifres comentades fan referència a la globalitat de
l’Aeroport de Barcelona, sense distinció de terminals.
A continuació es mostren les gràfiques resultat dels mateixos càlculs aplicats a cadascuna de
les terminals, amb els seus corresponents paràmetres.
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En primer lloc, les dues gràfiques referents a l’evolució horària de la demanda en un dia tipus.
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Figura 7.7. Evolució horària de la demanda de taxis en un dia tipus a la T1
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Figura 7.8. Evolució horària de la demanda de taxis en un dia tipus a la T2
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Finalment, les gràfiques de demanda acumulada al llarg d’un dia tipus.
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Figura 7.9. Demanda acumulada de taxis en un dia tipus a la T1
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Figura 7.10. Demanda acumulada de taxis en un dia tipus a la T2

Queda palès en les gràfiques la diferència de demanda que hi ha entre ambdues terminals,
deguda a la diferència de trànsit de passatgers existent en l’actualitat.
És a partir d’aquestes últimes gràfiques que es pot calcular la cua crítica de taxis en espera a
l’aeroport i, concretament, a cadascuna de les terminals. Tot i això, falta conèixer el temps
d’espera rendible per poder acabar de fer aquest càlcul.
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8.
Mètodè pèr l’èstablimènt dè l’ofèrta
rècomanada dè taxis a l’Aèroport dèl
Prat
A continuació s’explica la metodologia proposada per tal de proporcionar una oferta
recomanada de taxis a l’Aeroport del Prat que sigui, a la vegada, útil per l’usuari i rendible pel
taxista.
Per treure’n una conclusió apropiada, cal fer alguns càlculs previs que seran necessaris a l’hora
de fer la recomanació d’oferta apropiada. Per exemple, una dada imprescindible és el temps
d’espera rendible, és a dir, el temps màxim d’espera en cua d’un taxista a l’aeroport per tal
que sigui rendible el fet d’esperar.

8.1 Temps d’espera rendible
Amb l’objectiu d’arribar a trobar quin és el temps d’espera rendible a l’Aeroport del Prat, en
primer lloc s’ha de plantejar una hipòtesi de càlcul. En aquest cas, es proposa que el cost de
l’espera del taxista en l’Aeroport no superi el cost mitjà de l’espera entre dues carreres
consecutives en ciutat.
Aquesta hipòtesi té en compte que en el cost de l’espera entre dues carreres en ciutat hi
intervenen els dos tipus de costos, tant els directes com els indirectes, ja que la majoria de
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taxis estan en moviment mentre no estan en servei. En canvi, el cost de l’espera a l’aeroport es
calcula només a partir dels costos indirectes i el benefici raonable, és a dir, només amb els
costos derivats del temps d’espera, i no aquells relacionats amb la distància recorreguda.
Amb aquesta distinció, sembla clar que el temps d’espera rendible a l’aeroport serà major que
el temps d’espera en ciutat.
Amb les dades proporcionades pel CENIT, es disposa del temps d’espera mitjà entre dues
carreres consecutives a la ciutat de Barcelona actual, així com la distància mitjana que recorre
un taxi per unitat de temps. Amb aquestes dades, i els costos calculats en apartats anteriors, és
fàcil trobar quin és el cost mitjà d’espera en ciutat.
(

)

Cost mitjà d’espera en ciutat (€)
Costos directes (€/km)
Distància mitjana horària (km)

(8.1)

Costos indirectes (€/min)
Benefici raonable (€/min)
Temps d’espera mitjà en ciutat (min)

Pel cas de Barcelona, aquest cost és el següent:
(

⁄

⁄

)

(8.2)

D’aquest total de 6,057€, la part que correspon als costos directes (relacionats amb la distància
recorreguda) és de 1,328€. Aquesta part pot passar a ser, ara, part invertida en temps d’espera
per tal que aquesta sigui major a l’aeroport, ja que els costos directes passen a ser nuls.
La fórmula que descriu el cost d’espera a l’aeroport és, per tant:
(8.3)

Cost d’espera a l’aeroport (€)

Temps d’espera a l’aeroport (min)

Com que la condició inicialment proposada és d’igualar els costos, de manera que
(8.4)

només queda aïllar el temps d’espera rendible, el qual serà anomenat

:
(8.5)

⁄
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Aquest temps d’espera rendible a l’aeroport és més de 5 minuts superior que el temps en
ciutat, que és de 20 minuts. Tot i això, es decideix prendre un valor de 30 minuts com a temps
d’espera màxim recomanat a l’aeroport dos motius:




En primer lloc, com ja s’ha comentat anteriorment, l’objectiu final d’aquest càlcul és
proposar una recomanació al sector del taxi per tal que en puguin sortir beneficiats. És
per això que es pren el valor de 30 minuts que, tot i ser una mica superior al temps
màxim calculat, és una xifra més rodona i, per tant, més fàcil de dur a la pràctica.
A més, tots els càlculs de demanda estan referenciats en increments d’una hora i
agafar un temps d’espera màxim de 30 minuts permet, a partir d’ara, fer una
recomanació acurada de cua crítica.

Per tant, finalment es pren un valor pel temps d’espera rendible de 30 minuts.

8.2 Càlcul de l’oferta recomanada
Un cop calculat el temps d’espera rendible i acceptat el model de demanda de taxis a
l’aeroport, ja és possible fer el càlcul de l’oferta recomanada. Com indica el nom, és una
recomanació, però intenta ser una base de referència, de tal manera que si es porta a la
pràctica, els usuaris tindran coberta satisfactòriament la seva demanda i els taxistes tindran
benefici sempre.
Per tant, partint del model de demanda calculat abans, i aplicant la teoria de cues, es pot
arribar a aquesta recomanació. Si es coneix la quantitat de taxis que seran demandats durant
un període de temps determinat, se’n pot determinar l’oferta, fent que els taxistes en cua no
esperin un temps superior al rendible.
Amb aquesta recomanació, doncs, el taxista podrà saber en tot moment si li és beneficiós
esperar-se a l’aeroport incorporant-se a la cua, només coneixent la quantitat de taxis que ja hi
ha en ella.
En primer lloc, cal conèixer quin ha de ser el ritme d’arribades dels taxis per tal de complir amb
aquesta recomanació. Aquest ritme d’arribades ha de ser el mateix que el ritme de sortides, és
a dir, que la demanda, però desplaçat un temps. Aquest temps és, concretament, el que fa que
l’espera sigui rendible.
Com es pot veure en la següent gràfica que es presenta, a partir de la demanda ja modelitzada,
l’arribada de taxis a la cua en cada moment és fàcil de calcular desplaçant la gràfica. Tot i això,
aquesta gràfica per si sola no pot ser una recomanació, ja que els taxistes no coneixen el ritme
d’arribades dels altres taxis.
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Figura 8.1. Exemple de l’evolució horària de l'oferta recomanada i la demanda en un dia tipus

Pel fet que s’ha comentat, s’ha de treballar amb la gràfica d’oferta i demanda acumulada, ja
que en ella s’hi poden veure reflectides un parell de dades importants. Aquesta es presenta a
continuació, i s’hi explica gràficament el càlcul del temps d’espera i el nombre de taxis
acumulats.
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Figura 8.2. Exemple d'oferta recomanada i demanda acumulades

El temps d’espera (tw), és la diferència entre els punts de les dues línies situats a la mateixa
alçada. El punt de la gràfica superior (groga) és l’instant en que un taxi arriba, passa un temps
d’espera i llavors és demandat (línia negra). És per això que la diferència vertical entre
ambdues línies correspon als taxis que hi ha en cua en cada moment. S’acumulen els que van
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arribant (groc) i marxen els que van sent demandats (negre). Els que s’han acumulat i encara
no han marxat són els taxis que hi ha en cua (nt).
Un cop exposat tot això, es presenten doncs les gràfiques tant d’evolució horària com
d’acumulats d’oferta i demanda per al mes d’agost de 2012. En l’annex D es poden trobar les
taules amb els càlculs de tots els mesos de l’any 2012.
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Figura 8.3. Evolució horària de l'oferta recomanada i la demanda en un dia tipus del mes d'agost de 2012
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Figura 8.4. Oferta recomanada i demanda acumulades en un dia tipus del mes d'agost de 2012
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Amb aquesta última gràfica, aplicada a qualsevol mes de l’any, es pot fer una taula on s’hi
detalli la cua màxima recomanada en cada hora per tal que l’últim taxista que es posa en cua
no estigui més de 30 minuts esperant.
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Figura 8.5. Cua crítica segons l’hora del dia durant el mes d’agost
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9.
Sistema tarifari. Propostes
Com ja s’ha explicat amb anterioritat, la recerca d’un sistema tarifari és el punt més important
de l’estudi. En el capítol 3, referent a l’estat de l’art, s’han presentat els diferents sistemes
actuals, així com exemples reals implementats en algunes ciutats. És a partir d’aquí, que es pot
decidir quin o quins poden ser els que s’adeqüin més a les necessitats de l’estudi, i a les
condicions inicialment proposades.

9.1 Propostes tarifàries
Un cop exposats els sistemes tarifaris més importants i vistos alguns exemples reals, a partir
d’ara es pretén proporcionar un nou sistema tarifari pels trajectes dels taxis entre Barcelona
ciutat i l’Aeroport del Prat, i viceversa. L’objectiu d’aquest nou sistema ha de ser, bàsicament,
el coneixement tarifari per part de l’usuari abans de fer-ne ús, és a dir, que el client sàpiga en
tot moment quant li costarà el trajecte que vol fer de manera exacta. Aquest requisit, però, no
deixa de banda que el taxista segueixi obtenint un benefici per fer la seva feina.
Amb aquestes dues premisses ja es pot comprovar que el sistema que en resulti serà diferent a
l’actual en la ciutat de Barcelona, ja que el preu d’un viatge en taxi ara per ara no és fix, sinó
variable en funció del temps i la distància.
Així doncs, dels sistemes tarifaris explicats abans, els únics que s’adapten als requisits
proposats són el sistema de tarifa plana i la tarifa per zones. De fet, la tarifa plana és un cas
particular de la tarifa per zones, però amb una única zona.
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Per tant, l’objectiu ara és, doncs, trobar la tarifa (una zona) o tarifes (vàries zones) que puguin
satisfer tant les necessitats dels usuaris com els ingressos dels taxistes. A continuació
s’expliquen detalladament les propostes i els resultats que comporta cadascuna d’elles.

9.1.1 Càlculs previs
Un pas previ al càlcul tarifari pròpiament dit és el càlcul d’algunes dades que seran necessàries
a l’hora de fer les propostes. Aquests càlculs previs són, per exemple, els costos que té el
taxista per anar des d’una zona concreta de Barcelona fins l’aeroport, el cost de l’espera, etc.

Cost de trajecte
En aquest punt es calcula quant li costa al taxista el fet d’anar de Barcelona a l’aeroport i
viceversa. Aquests trajectes li suposen al taxista una quantitat econòmica, la qual es pot
especificar a partir dels quilòmetres i el temps invertit.
Com ja s’ha comentat en l’apartat corresponent als costos, els costos directes s’apliquen al
quilometratge i els indirectes i benefici raonable, al temps. Així doncs, els costos per
quilòmetre i per minut són els que queden recollits en la taula 9.1.
Taula 9.1. Costos unitaris del taxista
Costos per quilòmetre (€/km)

0,2096

(Costos + BR) per minut (€/min)

0,2364

Una hipòtesi que es considerarà a continuació és el fet que el taxista torna a la zona de
Barcelona des de la qual ha sortit en direcció a l’aeroport. Per tant, el trajecte d’anada és el
mateix que el trajecte de tornada.
Gràcies a les dades proporcionades pel CENIT, es coneixen tant els temps de viatge com les
distàncies mitjanes reals a cadascuna de les 39 zones en les quals ha estat dividida la ciutat de
Barcelona. Aplicant la fórmula 9.1 es calculen els costos per trajecte d’aquestes zones.
̅
̅

(9.1)

En l’annex E es troba la taula amb els costos detallats per a cada zona.

Cost de l’espera
Anteriorment, en el model d’oferta recomanada, s’ha calculat un temps d’espera rendible.
Amb la conclusió que aquest temps és de 30 minuts, és fàcil calcular quin cost té aquesta
espera. Tot i que la condició per calcular la cua crítica era que el cost no fos superior al cost
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mitjà d’espera entre dues carreres en ciutat, aquesta condició es compleix per un temps de
poc més de 25 minuts. Al donar per vàlid que el temps d’espera rendible és de 30 minuts, el
cost d’aquesta espera és una mica superior, i s’ha de calcular.
(9.2)

⁄

(9.3)

El cost d’espera a l’aeroport que es considerarà en els càlculs posteriors és, per tant, de 7,10 €.

Ingrés mínim per carrera
El fet que un taxista realitzi un viatge entre Barcelona i l’aeroport comporta, sempre, un
trajecte d’anada i un de tornada. Això planteja tres casos possibles en funció de quin servei
presta el taxista:




Cas 1: Anada lliure, tornada en servei.
Cas 2: Anada en servei, tornada lliure.
Cas 3: Anada i tornada en servei.

Aquests tres casos es diferencien entre ells segons els costos i els ingressos, que no són els
mateixos en cap cas. És a partir d’aquesta diferència que es pot calcular quin és el pitjor cas pel
taxista, i per tant, quin és el cas a partir del qual s’ha de calcular l’ingrés mínim que cobreix els
costos generats. En la figura 9.1 i en la taula 9.2 es troben detallats quins costos i ingressos
existeixen en cadascun dels casos.

Figura 9.1. Costos i ingressos dels viatges Barcelona – Aeroport del Prat, i viceversa
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Taula 9.2. Costos i ingressos dels viatges Barcelona – Aeroport del Prat, i viceversa
Cas
Anada

Tornada

Anada

Aeroport

Tornada

Anada

Tornada

1

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

2

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

3

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Costos directes

Costos indirectes + BR

Ingressos

A continuació es calcula l’ingrés mínim per trajecte (anada o tornada) que satisfà els costos en
cadascun dels casos. El referent pels càlculs posteriors serà el major d’aquests ingressos
mínims.
(9.4)

(9.5)

(

)

(9.6)

Observant les fórmules dels diferents casos es pot veure que el pitjor cas és el primer, ja que el
taxista ha d’assumir tots els costos possibles i només cobra en la tornada, ja que a l’anada no
porta cap client.
Per tant, aplicant la fórmula 9.4 a cadascuna de les zones de la ciutat de Barcelona se n’extreu
la tarifa mínima que ha de pagar el client per tal que el taxista cobreixi tots els costos i el
benefici raonable. Si el taxista es troba en una de les dues situacions definides pels casos 2 i 3,
el seu benefici serà major. En l’annex E es troba la taula amb els ingressos mínims per cada
zona de Barcelona, on queda reflectit que l’ingrés mínim mitjà per trajecte entre Barcelona i
l’aeroport és de 27 euros pràcticament, amb valors que varien entre quasi 22 i poc més de 31
euros. En la taula apareix un valor de 41,23 euros que pertany al codi 12 (Torre Baró, Ciutat
Meridiana i Vallbona) el qual no es té en compte a l’hora de fer la mitjana, ja que està extret a
partir d’una única dada real.

9.1.2 Tarifa plana (1 zona)
Com ja s’ha comentat, aquest sistema compleix amb els dos requisits imposats inicialment, és
a dir, coneixement tarifari per part de l’usuari en tot moment i ingrés adequat per part del
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taxista. És una proposta inicial, tot i que si proporciona bons resultats, es podria donar per
vàlida.
Per tal de fer aquesta proposta de tarifa plana, com a primera idea es planteja com a tarifa la
quantitat mitjana d’ingressos mínims calculat anteriorment. Aquesta tarifa seria igual a 27,00
euros per a qualsevol trajecte entre Barcelona i l’Aeroport del Prat, i viceversa.
Amb les tarifes actuals, hi ha trajectes que surten més econòmics a l’usuari, sobretot en
aquelles zones més properes a l’aeroport (Pedralbes, Sarrià, Sants, entre d’altres). En canvi, hi
ha zones més llunyanes, ja sigui en espai o en temps, en les quals actualment es paga més de
27 euros per un servei des de o fins l’aeroport.
És per aquest fet que s’ha de fer un estudi d’elasticitat de la demanda segons la tarifa, és a dir,
com variaria la demanda amb la variació de la nova tarifa respecte de l’actual. Un cop fetes
totes les propostes tarifàries es farà l’estudi d’elasticitat per tal de veure quin és el més idoni
tant per usuaris com per taxistes.
Tot i això, cal comentar que amb aquest sistema tarifari, la diferència amb el model actual és
molt pronunciada en els casos extrems. L’increment és molt gran en barris propers a
l’aeroport, i la reducció és també molt gran en barris molt allunyats.
A més, es proposa un altre preu com a tarifa plana també. Amb la tarifa de 27,00 euros el
taxista cobreix els costos i el benefici raonable, però com a empresari el taxista espera tenir un
benefici més enllà del raonable, el qual permet amortitzar la llicència.
Per això, la nova proposta es basa en l’anterior, aplicant un increment del 3%, arribant a una
nova tarifa de 27,85 euros. Igual que en el cas anterior, caldrà fer l’estudi d’elasticitat per
veure quin efecte provoca sobre els usuaris. Previsiblement, la demanda serà més baixa que
amb la primera proposta, però tot i així, cal veure si els ingressos del sector seran més elevats
o no.
Per a fer referència a les dues tarifes proposades en aquest apartat es faran servir les sigles
TP1 i TP2, respectivament.

Figura 9.2. Propostes de tarifa plana TP1 i TP2
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9.1.3 Tarifa zonal (3 zones)
El segon tipus de sistema tarifari que es proposa és la tarifa zonal, és a dir, que es pretén fer
una divisió de Barcelona en zones més o menys grans, dins de les quals hi hagi una tarifa plana
pròpia. Aquest sistema també compleix amb els requeriments inicials.
Per a fer això, el que primer cal és establir un criteri de divisió. Hi ha diverses opcions vàlides
per a triar aquest criteri, com poden ser superfície mínima, distància des de l’aeroport o temps
de viatge.
Hi ha estudis de zonificació tarifària òptima per a transport públic que apunten a un criteri
basat en la distància entre els punts d’origen i destí, així com una superfície mínima de les
zones. Tot i això, el cas que es tracta aquí és peculiar, ja que l’aeroport (ja sigui com a origen o
destí) es pot considerar un punt en l’espai i, en canvi, la ciutat de Barcelona és una gran malla
de carrers amb, pràcticament, infinits punts possibles com a origen o destí.
Com que es disposa de dades reals de temps de viatge entre l’aeroport i les diferents petites
zones d’estudi, el criteri que s’ha adoptat per fer una divisió de la ciutat ha estat basat en
aquest temps de viatge, que varien entre uns 17 i uns 30 minuts.
Per tant, la divisió zonal que es proposa és la
que divideix Barcelona segons un temps de
viatge inferior a 20 minuts, entre 20 i 25 minuts,
i més de 25 minuts, com queda reflectit en la
figura 9.3.
Robusté, F. i López Pita, A. (2001) proposen que
la superfície mínima d’una zona tarifària no pot
ser menor a 20 km2, ja que és la superfície
mitjana dels municipis de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
La divisió zonal proposada compleix aquest
criteri, ja que la zona més petita és la Z3 amb
una superfície de 21,9 km2.

Figura 9.3. Divisió zonal proposada

Amb les tres zones ben definides, el proper pas és el càlcul de la tarifa corresponent a
cadascuna d’elles. El procediment a seguir és el exactament el mateix s’ha seguit en el càlcul
de la tarifa plana, però aplicat a cada zona per separat. El resultat lògic és l’obtenció de tres
tarifes TZ1, TZ2 i TZ3 (TZ1<TZ2<TZ3), on TZ1 correspon a la zona més propera l’aeroport (zona
1), i així successivament.
Igual que en la tarifa plana, es faran dues propostes tarifàries amb aquest sistema. La primera
amb l’objectiu de cobrir les despeses i benefici raonable del taxista, i la segona amb un
increment del 3%, per tal que el taxista tingui un benefici com a empresari.
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Amb els càlculs realitzats, els quals es poden trobar en l’annex E, la proposta resultant es pot
veure en la figura 7.3. La nomenclatura que es fa servir és la següent: TZab (TZ = tarifa zonal; a
= proposta 1 o 2; b = número de zona 1, 2 o 3).

Figura 9.4. Propostes de tarifa zonal

9.1.4 Resum de les propostes tarifàries
L’objectiu principal de l’estudi era, com ja s’ha comentat, la proposta d’un o varis sistemes
tarifaris més entenedors per l’usuari que l’actual. Aquest objectiu s’ha assolit com es mostra
en la taula 9.3, tot i que encara manca l’estudi de viabilitat de cadascuna d’aquestes
propostes.
Taula 9.3. Propostes tarifàries
Z1

Z2

Z3

TP1

27,00 €

27,00 €

27,00 €

TP2

27,85 €

27,85 €

27,85 €

TZ1

22,75 €

26,60 €

29,30 €

TZ2

23,40 €

27,40 €

30,15 €
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10.
Efectes de l’aplicació de les tarifes.
Elasticitat
L’aplicació d’un nou sistema tarifari en qualsevol mitjà de transport comporta, a curt termini,
un canvi en la demanda. Tant si la tarifa s’encareix com si s’abarateix, existeix un efecte directe
en la demanda. Es pot deduir intuïtivament que, si la tarifa s’apuja la demanda caurà, i
viceversa.
En aquest apartat, es pretén estudiar quin comportament tindria la demanda a causa de
l’aplicació de les tarifes proposades i, amb això, conèixer la viabilitat de cadascuna d’aquestes
propostes. La conclusió final serà, doncs, la selecció de la tarifa més idònia tant pels usuaris
com pel sector del taxi.

10.1 Elasticitat
L’efecte que té una variació en la tarifa sobre la demanda ve determinada per l’elasticitat. Així
doncs, la fórmula que determina aquesta elasticitat és el quocient entre l’increment
percentual de la demanda i l’increment percentual de la tarifa, com es pot veure en l’expressió
10.1.
⁄
⁄
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Per determinar la variació de la demanda en funció de les noves tarifes aplicades cal disposar,
des d’un principi, del valor de l’elasticitat. Aquesta no és una dada trivial ni fàcil d’obtenir, ja
que pot dependre de molts factors, ja siguin socials, econòmics o geogràfics.
Alguns estudis molt concrets determinen valors d’elasticitat lineal per al sector del taxi o del
transport públic en general, però són valors que són vàlids cadascun per a la seva ciutat
d’estudi. Schaller, B. (1999) estima que l’elasticitat de la demanda en els taxis de Nova York
respecte de les tarifes té un valor de -0,22. Altres estudis realitzats en diferents ciutats del món
determinen valors que es troben en un rang entre -0,2 i -1.
Concretament, l’any 2004 el CENIT va fer l’estudi en el qual es calculava l’elasticitat de la
demanda dels taxis de Barcelona. A partir d’aquest estudi es determinaran les noves
demandes que es produirien en el cas d’implantar les tarifes proposades.
En la taula 10.1 s’exposen els resultats de l’estudi del CENIT.
Taula 10.1. Elasticitat de la demanda en els taxis de Barcelona
(Font: CENIT)
% ∆T

% ∆D

Raó de
contracció

Elasticitat
Arc-lineal

Elasticitat
Arc-Log

39

-52

-2,81

-2,17

-2,24

33

-47

-2,75

-2,21

-2,27

26

-38

-2,34

-2,03

-2,06

20

-27

-1,91

-1,77

-1,78

13

-9

-0,74

-0,75

-0,75

7

-2

-0,32

-0,33

-0,33

-7

9

-1,27

-1,28

-1,28

-13

16

-1,08

-1,08

-1,08

-20

42

-1,5

-1,58

-1,59

-26

64

-1,48

-1,6

-1,62

-33

90

-1,44

-1,58

-1,61

En la taula es poden trobar tres valors d’elasticitat per a cada increment de tarifa i demanda.
Això és degut a que, per increments de tarifes inferiors al 10%, la fórmula proposada abans
funciona amb garanties. Ara bé, per a increments tarifaris superior, és millor treballar amb
alguna de les dues altres elasticitats: arc-lineal o arc-logarítmica. Les fórmules que
corresponen a aquests dos tipus són les expressions 10.2 i 10.3, respectivament.
(
(

) (
) (

)
)

(10.2)

(10.3)

Els resultats exposats en la taula 10.1 reflecteixen dues tendències. Per un augment tarifari
inferior al 10%, el comportament de la demanda és inelàstic, és a dir, que la variació de la
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demanda és petita. En canvi, una rebaixa en el preu inferior al 10% té com a resultat un
comportament elàstic de la demanda, de manera que aquesta creixerà considerablement.

10.2 Variació de la demanda en funció de les tarifes proposades
Un cop conegut el comportament de la demanda en un funció de la variació de les tarifes en la
ciutat de Barcelona, el següent pas és aplicar aquests resultats a les tarifes proposades i, així,
veure’n i estudiar-ne la viabilitat.
En primer lloc, cal definir un criteri de decisió per a la viabilitat, és a dir, quin resultat serà
l’indicador que demostri si alguna de les propostes és factible a la pràctica. En aquest cas, es
proposa que el criteri sigui el manteniment dels ingressos del sector del taxi.
L’objectiu bàsic del nou sistema tarifari ha sigut, des del principi, el coneixement per part de
l’usuari de la tarifa. Les tarifes proposades ja compleixen aquest objectiu i, per tant, en aquesta
part de l’estudi es tindrà en compte que el sector de taxi no surti perjudicat amb una possible
nova estructura tarifària.
Per arribar a alguna conclusió, el primer que cal fer és calcular quins ingressos representen
actualment els viatges entre Barcelona i l’Aeroport del Prat, i viceversa. Això es pot calcular a
partir dels viatges reals que es realitzen entre l’aeroport i cadascuna de les 39 zones
inicialment establertes, combinat amb la tarifa mitjana actual d’aquestes zones.
A més, el càlcul de la tarifa real actual entre cada zona i l’aeroport és necessari també per,
després, conèixer l’increment (positiu o negatiu) que representa la implantació de les tarifes
proposades.
Coneixent les tarifes actuals, es poden calcular els preus que paguen els usuaris per desplaçarse fins l’aeroport. Aquests preus mitjans per cada zona es troben en l’Annex E on, a més, es
troben tots els càlculs relacionats amb aquest apartat relatiu a la variació de la demanda.
A continuació, es presenten les figues corresponents al comportament de la demanda a causa
de l’aplicació de cadascuna de les tarifes proposades. En elles, es pot observar si la demanda
baixa molt o ho fa moderadament, es queda més o menys estable o, si pel contrari, puja
moderadament o de manera substancial.
Com a criteri de divisió entre aquests increments s’han establert valors frontera, de manera
que els 5 rangs queden clarament delimitats, com queda mostrat en les figures. En les taules
de l’annex, les caselles corresponents a la variació de demanda estan pintades amb el mateix
criteri que els mapes següents.
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10.2.1 Variacions de demanda provocades per les propostes TP1 i TP2
El primer sistema tarifari proposat és el de la tarifa plana. Tant la proposta TP1 com la TP2
proposen establir un preu igual per a tots els trajectes entre la ciutat i l’aeroport.
Aplicant aquest sistema, és previsible que les zones més properes a l’aeroport sortiran
perjudicades, ja que una tarifa plana respecte del sistema actual provoca un augment tarifari
en les carreres més curtes, així com un descens en les més llargues.
A més, en el cas TP2 els resultats seran pitjors en termes de demanda per ser la tarifa més alta.
Tot i així, caldrà després fer un estudi dels ingressos totals que comportaria cadascuna de les
propostes amb la demanda que tindrien.
Com que la proposta és un únic preu per a les 24 hores del dia, s’han de fer dos càlculs
diferenciats. Actualment, l’existència d’un torn diürn i un de nocturn amb tarifes diferents
provoca que un usuari pagui més pel mateix trajecte si aquest és de nit. Per tant, s’ha
d’estudiar el comportament de la variació de demanda de dia i de nit.

Figura 10.1. Variació de la demanda (dia i nit) provocada per la proposta tarifària TP1

Figura 10.2. Variació de la demanda (dia i nit) provocada per la proposta tarifària TP2
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10.2.2 Variacions de demanda provocades per les propostes TZ1 i TZ2
El segon sistema tarifari proposat és una tarifa zonal, amb una divisió de tres grans zones de la
ciutat de Barcelona. Igual que en el cas anterior, aquí també es proposen dues tarifes, com ja
s’ha explicat en l’apartat corresponent.
En aquest cas, el comportament previsible és que cada zona respongui de la mateixa manera
que per la tarifa plana, ja que cada una de les tres zones té la seva pròpia tarifa plana.
En les taules 10.3 i 10.4 queden reflectits els resultats de l’estudi.

Figura 10.3. Variació de la demanda (dia i nit) provocada per la proposta tarifària TZ1

Figura 10.4. Variació de la demanda (dia i nit) provocada per la proposta tarifària TZ2
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10.3 Resultats i estudi econòmic
Els mapes reflecteixen els comportaments previsibles comentats. El fet que durant el dia la
variació de la demanda tingui una tendència més negativa que durant la nit és pel fet de
proposar unes tarifes iguals per tot el dia. Com actualment per la nit és més car fer un trajecte
d’iguals característiques que durant el dia, les propostes tarifàries afavoreixen als usuaris que
utilitzen aquest servei de nit.
En la taules 10.2 i 10.3 es mostren, respectivament, les variacions mitjanes de les tarifes
proposades respecte del preu actual i les variacions de la demanda mitjanes respecte de
l’actual.
Taula 10.2. Variacions mitjanes de la tarifa
Dia

Nit

TP1

2,44 €

-2,77 €

TP2

3,25 €

-1,96 €

TZ1

2,13 €

-3,08 €

TZ2

2,93 €

-2,28 €

Taula 10.3. Variacions percentuals mitjanes de
la demanda
Dia
Nit
TP1

-13,69%

17,24%

TP2

-18,19%

12,02%

TZ1

-8,81%

16,20%

TZ2

-13,89%

11,98%

Les xifres de la taula s’han de tractar correctament, de manera que una caiguda de la demanda
durant el dia del 15% no es compensa amb una pujada del 15% durant la nit, ja que les
demandes inicials són diferents.
És per aquest fet, que s’han de calcular les demandes finals en nombres absoluts provocades
per les tarifes i, amb això, els ingressos que tindria el sector del taxi. Així doncs, encara no es
pot prendre cap decisió sobre la idoneïtat de les propostes.
En la taula 10.4 es mostra la variació del nombre de viatges, resultat d’aplicar la variació
percentual a la demanda real actual.
Taula 10.4. Variació total del nombre de viatges
Dia

Nit

Total

TP1

-915.486

64.510

-850.976

TP2

-1.105.757

9.853

-1.095.904

TZ1

-489.886

125.967

-363.919

TZ2

-699.690

82.133

-617.557
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Per últim, amb totes les dades que es disposen, cal fer el càlcul dels ingressos totals del sector,
i veure quina és la variació respecte dels actuals. Els resultats es mostren en la taula 10.5.
Taula 10.5. Ingressos del sector. Total i variació
Ingressos (€)

Variació

Actual

120.256.657

-

TP1

111.808.500

-7,03%

TP2

108.507.145

-9,77%

TZ1

118.553.725

-1,42%

TZ2

115.335.020

-4,09%

Com es pot veure, el sector del taxi ingressa actualment poc més de 120 milions d’euros cada
any només amb els viatges entre la ciutat de Barcelona i l’Aeroport del Prat. Amb els sistemes
tarifaris que s’han proposat aquests ingressos cauen entre un 1,42% i pràcticament un 10%.
A la vista dels resultats, tant d’ingressos com de volum de demanda, la millor de les propostes
és la TZ1, és a dir, la proposta que divideix la ciutat en 3 zones i aplica un preu tancat a
cadascuna d’aquestes tres zones.
Tot i així, en els resultats es pot veure la tendència positiva que comporta la divisió en zones
més petites. Els efectes causats per la tarifa de tres zones són molt mes positius que els
causats per una única zona. És per aquest fet, que s’ha fet l’estudi, només per veure’n els
resultats, d’un sistema tarifari zonal basat en les mateixes 39 zones d’estudi inicials. Si la
tendència comentada és real, els resultats haurien de ser encara millors que en la proposta
seleccionada.
Els resultats per l’estudi amb 39 zones, és a dir, 39 “tarifes planes”, es troben en la taula 10.6.
Taula 10.6. Resultats de l'estudi de tarifa amb 39 zones
Tarifa

Adaptada a cada zona

Variació de tarifa

2,44€ (dia)

-2,77€ (nit)

Variació % de la demanda

-5,90% (dia) 15,85% (nit)

Variació abs. de la demanda

17.136

Ingressos

124.384.930

Variació % dels ingressos

3,43%

Després de fer els càlculs, en la taula es pot comprovar que els resultats són els esperats. Si la
ciutat es dividís en 39 zones i s’imposés una tarifa per a cada una d’elles, els efectes serien
positius en tots els aspectes. La demanda total anual augmenta en més de 17.000 viatges,
provocant així un augment dels ingressos en pràcticament un 3,5%. A més, amb aquesta divisió
zonal, l’efecte frontera quedaria diluït, ja que la variació de preu entre dues zones
confrontants és molt reduïda.
Totes les taules amb els càlculs referents a cadascuna de les taules resum d’aquest apartat es
poden trobar en l’annex E, on es troben tots els càlculs necessaris per arribar a aquests
resultats i aquestes conclusions.
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A continuació, en la taula 10.7, es mostren resumits tots els resultats i impactes que tindria
l’aplicació de cadascuna de les propostes fetes durant l’estudi.
Taula 10.7. Resultats econòmics de totes les propostes tarifàries
1 zona
TP1
Tarifes proposades

27,00

3 zones
TP2
27,85

39 zones

TZ1

TZ2

TZ39

22,75 (Z1)

23,40 (Z1)

26,60 (Z2)

27,40 (Z2)

29,30 (Z3)

30,15 (Z3)

Adaptada al
cost de cada
zona

Increment
mitjà de tarifa

Dia

2,44 €

3,25 €

2,14 €

2,94 €

2,44 €

Nit

-2,77 €

-1,96 €

-3,08 €

-2,28 €

-2,77 €

Increment
número de
viatges

Dia

-915.486

-1.105.757

-489.886

-699.690

-209.952

Nit

64.510

9.853

125.967

82.133

227.088

Total

-850.976

-1.095.904

-363.919

-617.557

17.136

118.553.725

115.335.020

124.384.930

-1,42%

-4,09%

3,43%

Ingressos del
sector
(trajectes BCNAeroport)

Actual
Futur
Increment

120.256.657
111.808.500 108.507.145
-7,03%

-9,77%
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11.
Conclusions i futures línies
d’investigacio
L’objectiu principal de la tesina, el qual consistia en trobar un sistema tarifari més fàcil i
entenedor per l’usuari mentre segueix rendible pel taxista, ha estat assolit. Arribar fins aquest
punt comportava, a més, fer altres càlculs que es podien prendre com a objectius secundaris,
però igualment necessaris per avançar en l’estudi.
La conclusió més important a la que es pot arribar un cop acabat l’estudi és que és factible la
implantació d’un sistema tarifari diferent que l’actual, en el qual els l’usuari coneix els preus
des d’un principi ja que són invariables amb les condicions de trànsit o altres factors externs, i
que, a més, el taxista pot seguir ingressant una quantitat raonable.
La quantitat òptima de zones en les quals s’hauria de dividir la ciutat de Barcelona no ha
quedat totalment definida. L’estudi deixa clar que si el nombre de zones augmenta i, per tant,
són més petites, el preu o tarifa que ha de pagar l’usuari pel trajecte s’adapta molt més a la
realitat i desapareixen factors negatius, com són l’efecte frontera.
Tot i això, si es portés a l’extrem aquesta tendència, es podrien tenir infinites zones amb una
àrea pràcticament nul·la. Això no seria ni funcional ni realista per dur a la pràctica. Per tant,
una futura línia d’investigació, un cop conegut la possibilitat d’implementar un sistema
d’aquest tipus, és el fet d’estudiar el nombre òptim de zones.
El primer pas d’aquest estudi ha consistit en el càlcul dels costos que ha d’afrontar un taxista al
llarg d’un any per realitzar de manera satisfactòria la seva feina. Ha quedat palès que més del
75% dels costos totals són els anomenats costos indirectes, és a dir, tots els costos que no
tenen a veure directament amb la professió de taxista en sí mateixos. Per tant, els costos
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directes, com poden ser el combustible o el manteniment del vehicle, no arriben al 25% del
costos totals.
Una altra conclusió a la que s’ha arribat al llarg de l’estudi, és el fet que existeix un model
matemàtic capaç de predir molt acuradament el nombre de viatges que tindran com a origen
l’Aeroport del Prat i com a destí cadascuna de les zones d’estudi. Aquest model depèn única i
exclusivament de 4 variables socioeconòmiques.
En referència a aquest apartat, es pot apuntar que un possible estudi posterior podria afinar
encara més aquest model afegint més variables, o trobar un model capaç de calcular els
trajectes en sentit contrari, és a dir, des de cada zona fins a l’aeroport.
La demanda de taxis a l’Aeroport del Prat, amb destí a qualsevol punt, depèn en gran part del
nombre d’avions i, per tant, del nombre d’usuaris que hi arriben en cada moment. El model
assolit el l’apartat 7 d’aquesta tesina demostra que, coneixent el comportament d’arribades
d’avions i passatgers, es pot conèixer la demanda de taxis en cada franja horària segons el mes
de l’any, a més de la quantitat de taxis que es necessitaran al llarg d’un dia a les portes de
l’aeroport.
Amb totes aquestes dades, doncs, es pot arribar a una taula que descrigui la quantitat de taxis
que hi hauria d’haver en espera per satisfer les necessitats dels usuaris i, alhora, satisfer els
beneficis del taxista.
Cal dir que, com ja s’ha comentat, amb més dades d’arribades d’avions en dies concrets, el
model hauria estat més precís. És per això que es proposa com a estudi posterior aquest
afinament del model amb una mostra més gran de dades.
Un cop s’ha estudiat cadascun dels punts necessaris per a la determinació d’unes tarifes com
les requerides, aquestes han quedat establertes en 27,00€ o 27,85€ quan es tracta la ciutat
com a una única zona, així com entre uns 23€ i uns 30€ quan es tracta de la ciutat dividida en
tres zones. En el cas de la divisió en 39 zones, la tarifa quedaria adaptada a cadascuna
d’aquestes zones variant també en una franja d’entre 20 i 32 euros.
A més dels avantatges que tindria l’aplicació d’un sistema tarifari zonal amb les zones petites,
com ja s’ha comentat amb anterioritat, es pot comprovar que els efectes econòmics serien
positius pel sector, ja que a causa de l’increment de viatges (+17.136 viatges/any), els
ingressos totals en referència als trajectes entre Barcelona i el seu aeroport pujarien
pràcticament un 3,5%, arribant a una quantitat de més de 124M €, en referència a l’any 2012.
Per tant, tot i haver d’estudiar-se amb més detall, es pot arribar a la conclusió que el millor
sistema tarifari pels taxis de Barcelona en relació amb els viatges a l’aeroport, és la divisió de la
ciutat en zones, les quals tinguin un preu tancat i adaptat a la longitud i al temps del viatge. A
més de la seguretat i confiança que això aporta al client, pot provocar uns efectes positius al
sector tant en nombre de viatges com en increment d’ingressos.
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