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X. Ingressos 
 
 
 Aquesta tesina considerarà que els ingressos de la línia provenen de la 
venda de bitllets. Tot i així, caldria buscar altres formes d’obtenció de fons, com per 
exemple la publicitat d’empreses privades als trens i/o a les estacions. 
 
 Si ens centrem en el billetatge, el primer que cal fer és establir els preus 
dels títols de viatge. El Pla de viatgers de Catalunya [16], promou “que els usuaris 
de transport col·lectiu interurbà abonin tarifes iguals per a desplaçaments d’igual 
longitud o durada amb independència de la zona del territori on es realitzin i la 
cadena modal que emprin”. Així doncs per establir les tarifes ens basarem amb les 
que actualment hi ha a l’àrea metropolitana de Barcelona i que estan estructurades 
per corones concèntriques, i considerem el canvis de tarifa actual segons les 
estacions d’origen i destí actuals del tren de la Pobla com a paràmetres referents 
per establir longituds tarifàries a partir de Lleida. Tanmateix, com que es preveu 
que la línia serà deficitària, aquells preus que actualment superin els de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, es mantindran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Longituds tarifàries. 
   Font elaboració pròpia 

 
 
Tenint en compte les característiques 

de la mobilitat exposades en altres capítols, 
es considera que, entre Lleida i Balaguer, els 
percentatges d’ingressos segons el tipus de 
tarifa de les quals provenen serà: 

 
 Gràfic 14. Percentatges tipus bitllet venut.  

Font elaboració pròpia 

 Senzill T10 T50/30 Tmes 
1 1,25 6,30 26,25 40,74 
2 1,75 13,50 44,00 58,65 
3 2,40 17,40 61,75 79,30 
4 3,15 22,35 76,85 94,45 
5 4,00 25,60 91,10 108,70
6 4,70 33,15 101,00 115,40
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Tenint en compte les xifres anteriors Per tal de realitzar l’anàlisi econòmic-
financer, es prendrà un cost mitjà de bitllet de 1,35 € que és el que correspon a un 
viatge pagat amb T10 entre la zona 1 i la 2, per exemple Lleida-Balaguer. Encara 
que es pot comprovar que aquesta és una estimació a la baixa. 

 
Per a calcular els ingressos generats pels desplaçaments Lleida  Tremp i 

Lleida  La Pobla es considerarà un preu mitjà entre el cost del bitllet senzill i el 
del viatge de T10: 4, ja que es considera que els viatges esporàdics, tindran un pes 
més elevat que no pas entre Lleida i Balaguer. 




