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3- COSTOS 

 

3.1- Cost de manteniment i explotació de la via 

 

A la taula següent es pot observar un comparatiu dels pressuposts de manteniment i 

explotació que afecten als dos itineraris en qüestió. Cal dir que aquests pressuposts no 

tenen un creixement lineal ni segueixen a la perfecció l’evolució del tràfic ja que en ells 

hi ha partides per a la construcció de centres de conservació, maquinària i períodes 

d’impàs entre finalització i adjudicació de contractes.  

 

 

AUTOPISTA AUTOVIA 
ANY 

€ / Km km TOTAL Pk: 443-530  Pk: 530-604 TOTAL 
1995 44.341 152 6.739.832       
1996 45.162 152 6.864.624       
1997 47.959 152 7.289.768       
1998 35.694 152 5.425.488       
1999 45.806 152 6.962.512 2.470.005     
2000 53.519 152 8.134.888 3.707.044     
2001 54.848 152 8.336.896 3.707.044     
2002   152   3.949.176     
2003   152   3.705.901     
2004 50.280 152 7.642.560 4.006.179     
2005   152   2.037.620     
2006   152   4.154.110 2.950.181 7.104.291 
2007   152   4.153.302 2.950.181 7.103.483 

 

Taula 3.1 – Comparatiu pressuposts de manteniment i explotació 
 

 

Els pressuposts referents a l’Autopista han estat extrets de la memòria d’acesa la qual no 

especifica el cost de manteniment per cada via sinó que ho fa amb el rati €/km. Per tant, 

no podem afirmar que aquest sigui el cost que afecta al nostre itinerari en qüestió ja que 

es tracta d’una mitja. 

 

Tal i com es pot observar en el comparatiu, té un major cost de manteniment l’Autopista 

que no pas l’Autovia tot i que la seva IMD es inferior. Això és degut a que l’Autopista 

té un major cost d’explotació corresponent al personal de les taquilles, les instal·lacions, 

els mecanismes de pagament..., que en canvi a l’autovia no existeixen.  
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3.2- Costs d’operació 

 

 

Quan els usuaris de les infraestructures viàries prenen les seves decisions de viatge, 

tenen en compte els beneficis i els costos que esperen obtenir o incórrer durant el 

desplaçament. Per tant, quan aquests disposen d’alternatives, gràcies a l’existència de 

diferents trajectes o models de transport alternatius, valoren de manera racional quina és 

la millor opció comparant beneficis intangibles, com poden ser les estalvis de temps o la 

millora de la seguretat, amb costos operatius concrets. 

 

Malgrat tot això, l’acció de circular per una carretera provoca una seria de costos no 

sempre percebuts per l’usuari. Aquesta falta de percepció influeix en el moment d’elegir 

un itinerari de cost mínim, ja que normalment sols es valora aspectes d’efecte immediat 

i de fàcil càlcul. Els costos de circulació que solen tenir en compte els conductors son 

els peatges i el temps de viatge. Sens dubte, aquests dos factors son determinants en els 

cost de trajecte però no deixa de ser un anàlisis molt simplificat i possiblement erroni.   

 

La avaluació del cost d’un trajecte també ha de incorporar factors tan importants com el 

consum de combustible i lubricants, el deteriorament del vehicle, el desgast dels 

neumàtics, el risc d’accident i la contaminació generada. S’ha de matisar que aquest 

últim aspecte el te que internalitzar el conjunt de la societat tot i que des del gener del 

2008 ha entrat en funcionament una modificació en la taxa de matriculació dels vehicles 

per tal de que siguin els usuaris qui internalitzin cada cop més aquest cost.  

 

Es per això que en aquest apartat es vol conèixer els costos que afecten a cadascun dels 

itineraris per poder valorar així la percepció del cost d’ús que tenen els usuaris en la 

determinació de la seva elecció.  

 

A continuació es farà una introducció sense entrar en detall dels diferents costos. No 

s’ha profunditzat en aquest aspecte ja que per al desenvolupament d’aquest apartat es 

faran servir els resultats obtinguts en una altra tesina titulada Los costes de operación 

del tráfico en la carretera de J.Cañadas 2007, el tutor de la qual va ser Francesc 

Robusté. 
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3.2.1- Tipus de costos 

 

Els costos d’operació s’agrupen en tres categories segons la percepció de l’usuari i la 

seva naturalesa: 

 

 

3.2.1.1- Directes 

 

S’entén com a cost directe, la suma dels costs percebuts pels usuaris d’una via de forma 

directa. Els costos considerats en aquest apartat son els més valorats per la majoria dels 

usuaris. 

 

• Cost del peatge (CP; en €) 

El cost per peatge es una dada que tenim que extreure de cada tram a estudiar. Els 

factors que influeixen en la determinació d’aquest cost es el tipus de vehicle i els 

kilòmetres recorreguts per la via de pagament. 

 

• Cost del temps de recorregut (CTR; en €)  

El cost per temps recorregut es defineix com el valor econòmic del temps utilitzat al 

circular per un determinat itinerari.  

El valor que s’assigna al temps depèn de diverses circumstàncies, degut sobretot al 

diferent cost d’oportunitat que té per als individus el temps de desplaçament, obligant-

nos a aplicar diferents valors en el còmput dels estalvis globals. Aquestes 

circumstàncies són bàsicament el motiu de viatge, la renta dels individus o l’evolució 

dels valors al llarg del temps i el nivell de congestió durant el trajecte.   

 

• Consum de combustible (CCB; en €/Km) 

El cost per consum de combustible es defineix com la despesa que ocasiona el consum 

de combustible per al seu funcionament. El consum de combustible depèn de dos 

variables que són la velocitat de càlcul i la inclinació de la carretera. Aquest també varia 

segons si el vehicle es lleuger o pesat i el tipus de combustible.  

 

 

� L’expressió que agrupa els factors anteriors es la següent:  ·D TR p i CBC C C l C= + +  
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3.2.1.2- Indirectes 

 

S’entén com a cost indirecte, el cost de difícil percepció per a l’usuari i que normalment 

no es considerat a l’hora d’escollir un itinerari.  

 

• Amortització del vehicle (CAV; en €/Km) 

El cost per amortització del vehicle es defineix com la depreciació del vehicle que ve 

produïda pel temps d’adquisició i la longitud recorreguda. Per a fer aquest càlcul s’ha de 

fer hipòtesis dels kilòmetres que realitza cada tipus de vehicle per any.  

 

• Conservació del vehicle (CC; en €/km) 

El cost per conservació del vehicle es defineix com la despesa que comporta el 

manteniment, posta a punt i petites reparacions. Cal dir que aquest es diferent per a 

vehicles lleugers i pesats.  

 

• Consum de lubricants (CL; en €/km) 

El cost per consum de lubricants es defineix com la despesa que ocasiona el consum de 

lubricant. El consum de lubricant està relacionat directament amb el consum de 

combustible. En concret, el consum de lubricant representa el 12 % del consum de 

combustible per a vehicles lleugers i el 8% per a pesats.  

 

• Consum de neumàtics (CN; en €/Km) 

El cost per consum de neumàtics es defineix com el valor del desgast que han sofert els 

neumàtics per l’efecte de la circulació. S’ha de tenir es compte si es tracta de vehicles 

lleugers o pesats ja que el número de rodes canvia.  

 

 

�L’expressió que agrupa els factors anteriors es la següent ·( )I i AV C L NC l C C C C= + + +  
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3.2.1.3- Socials 

 

S’entén com a cost social, la despesa que provoca un vehicle al circular i que ho te que 

internalitzar el conjunt de la societat. 

 

• Cost per accidents (CA; en €) 

El cost per accidents es defineix com la despesa social ocasionada pels accidents de 

carretera. S’han de distingir entre tes tipus de costs ocasionats pels accidents viaris: els 

costs materials (que inclouen els costs per danys i els costs administratius), els costs per 

ferit lleu o greu i els costs per mort.  

 
• Cost per contaminació atmosfèrica i canvi climàtic  (CAT; en €/Km) 

El cost per contaminació atmosfèrica es defineix com la despesa social que provoquen 

els gasos nocius que expulsen els vehicles. La contaminació atmosfèrica és una de les 

externalitats negatives associades a la circulació de vehicles i a la utilització accelerada 

de combustibles fòssils. Alguns d’aquests contaminants s’emeten directament pels tubs 

d’escapament, mentre altres són el resultat de diverses reaccions fotoquímiques, que 

provoquen una degradació ambiental amb efectes individuals i locals, però que a més 

influeix en fenòmens d’abast regional com la pluja àcida i l’ozó troposfèric, i mundial 

com l’efecte hivernacle.  

 

Es per això que en aquest apartat, a part de calcular el cost de la contaminació, també 

cal considerar la seva incidència sobre el canvi climàtic. Segons el Grup d’Experts 

Intergovernamental sobre el canvi climàtic, es poden esmentar 6 gasos que produeixen 

aquest efecte els qual són: el diòxid de carboni, el metà, l’òxid nitrós, els 

hidrofluorocarburs, els perfluorocarburs i l’hexafluorur de sofre. Degut a que prop del 

40 % de les emissions del CO2 procedeixen del transport, serà important valorar el cost 

que té per tal de poder-lo introduir com un cost mes.  

 

Alguns valors de referència que poden servir per a la quantificació d’aquest impacte és 

el preu del CO2 que es determina en el mercat mundial d’emissions. A principis del 

2006 es situava en 25 €/tn mentre que l’evolució que ha seguit des de llavors ha estat 

molt descendent.  

 

� L’expressió que agrupa els factors anteriors es la següent: ·( )S A i ATC C l C= +  
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3.2.2- Aplicació dels costs als itineraris 

 

Tal i com ja he dit anteriorment, no es farà un desenvolupament exhaustiu d’aquest 

apartat sinó que es prendrà com a referència la tesina Los costes de operación del 

tráfico en la carretera de J.Cañadas; 2007, el tutor de la qual va ser Francesc Robusté. 

 

En la citada tesina es va desenvolupar el programa Decision Support System el qual 

tenia en compte els costos anteriorment explicats. Aquests estaven introduïts mitjançant 

les següents variables: 

 

- Descripció del tram 
- Velocitat de projecte (km/h) 
- Número de carrils per calçada 
- Amplada de carril (m) 
- Amplada de vorals (m) 
- Distancia mitja entre enllaços (km) 
- Rampa (+) en % / Pendent (-) en % 
- Longitud del tram (km) 
- IMD (veh./dia) 
- Preu del peatge per a vehicle lleuger (€) 
- Preu del peatge per a vehicle pesat (€) 
- Valor del temps per a vehicles lleugers (€/h) 
- Valor del temps per a vehicles pesats (€/h) 
- Número d’accidents en un any 
- Número de ferits en un any 
- Número de morts en un any 
- Cost dels danys materials per accident (€) 
- Cost per ferit (€) 
- Cost per mort (€) 
- Preu del gasoil (€/l) 
- Preu de la gasolina (€/l) 
- Preu del oli per a vehicle lleuger (€/l) 
- Preu del oli per a vehicle pesat (€/l) 
- Preu dels neumàtics per a vehicle lleuger (€/4 ud.) 
- Preu dels neumàtics per a vehicle pesat (€/6 ud.) 

 

Posteriorment es va fer una aplicació pràctica la qual consistia en esbrinar els costos que 

hi havia en la connexió Zona Franca-Alfajarin passant per l’Autovia i per l’Autopista. 

 

Els resultats de la tesina citada, i que són d’interès per al desenvolupament de la present 

tesina, es mostren a continuació. Tot i que la tesina es va presentar el 2007, els valors 

estan calculats per a l’any de referència 2006.  
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3.2.2.1- Autovia  

 

A continuació es mostrà la taula 3.2, la qual serveix per veure la distribució del cost 

segons les diferents categories. Mitjançant aquesta taula podem veure la importància 

que té cada cost en l’itinerari per Autovia.   

 

 
Taula 3.2 – Distribució del cost de l’ itinerari per Autovia (J.Cañadas 2007) 

 

La següent taula mostra un resum dels costos per kilòmetre resultants d’analitzar 

l’itinerari per Autovia. 

 

 
Taula 3.3 – Cost itinerari per Autovia (J.Cañadas 2007) 

 

Per tal de saber el cost total en €, multiplicarem els valors anteriors per la longitud del 

itinerari la qual és de 144’81 Km. 

 

 

 

 

 

 
Taula 3.4 – Cost Total d’itinerari per Autovia 

TIPUS DE COST Vehicle LLEUGER Vehicle PESAT
Directe 30,70 € 88,33 €

Indirecte 19,84 € 34,75 €
Social 1,59 € 2,03 €

TOTAL 52,13 € 125,11 €
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3.2.2.2- Autopista 

 

A continuació es mostrà la taula 3.5, la qual serveix per veure la distribució del cost 

segons les diferents categories. Mitjançant aquesta taula podem veure la importància 

que té cada cost en l’itinerari per Autopista.   

 

 
Taula 3.5 – Distribució del cost de l’ itinerari per Autopista (J.Cañadas 2007) 

 

La següent taula mostra un resum dels costs per kilòmetre resultants d’analitzar 

l’itinerari per Autopista. 

 

 
Taula 3.6 – Cost itinerari per Autopista (J.Cañadas 2007) 

 

Per tal de saber el cost total en €, multiplicarem els valors anteriors per la longitud del 

itinerari la qual és de 152’45 Km. 

 

 

 

 

 

 
Taula 3.7 – Cost Total d’itinerari per Autopista 

TIPUS DE COST Vehicle LLEUGER Vehicle PESAT
Directe 44,67 € 121,35 €

Indirecte 21,04 € 36,74 €
Social 1,07 € 1,68 €

TOTAL 66,78 € 159,77 €
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3.2.2.3- Comparatiu de les dues vies 

 

A continuació es mostrarà un comparatiu dels costos dels dos itineraris per poder 

apreciar millor les diferències i valorar-ne els motius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 3.8 – Comparatiu dels costos  de les dues vies (2006) 

 

 

Tal i com es pot apreciar a la taula, el cost total és superior en el cas de l’Autopista tal i 

com era d’esperar tot i que això no vol dir que cadascun del costos sigui superior. 

Concretament el cost social és inferior a l’Autopista i això és degut a que té menys 

mortalitat per Km en aquest itinerari. Aquet fet es demostrarà en l’apartat 4.2 on es 

tracta l’accidentalitat d’ambdós itineraris.   

 

D’aquesta taula també es pot deduir que circular per l’itinerari de l’Autopista costa un 

28% més que no pas per l’Autovia en el trajecte Barcelona-Lleida. Aquest percentatge 

es manté constant tant per a lleugers com per a pesants. 

 

Tot i que en la present tesina es realitzen els càlculs per a l’any de referència 2006, cal 

tenir en compte que a l’any 2008 el cost del peatge, en l’itinerari d’estudi, és de 12’95 € 

per a vehicle lleuger i de 28’90 € per a pesant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleuger Pesat Lleuger Pesat
Directe 30,70 € 88,33 € 44,67 € 121,35 €

Indirecte 19,84 € 34,75 € 21,04 € 36,74 €
Social 1,59 € 2,03 € 1,07 € 1,68 €

TOTAL 52,13 € 125,11 € 66,78 € 159,77 €

Tipus de 
Cost

AUTOVIA AUTOPISTA




