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L’infraestructura de transport europea és de gran importància pel creixement econòmic, la 
mobilitat laboral i la competitivitat de la Comunitat Europea. Per tant, resulta vital donar el 
màxim d’eficiència a la seva oferta i utilització. La realització d’aquest objectiu depèn, entre 
altres coses, de la forma de facturar als usuaris els costos  per la utilització de l’infraestructura. 
D’aquí esdevé la reflexió sobre l’eficiència de cada mode de transport. 
 
En les últimes dècades la congestió de les vies de transport més utilitzades, com són la 
carretera i l’espai aeri, a més de la consideració de l’impacte mediambiental resultat sobretot 
del creixement en l’ús del transport, va provocar la recerca d’alternatives per aconseguir un 
repartiment modal més equitatiu entre modes. Fonamentant-se en una política de competència 
entre transports es va dur a terme a Europa una transformació del ferrocarril per tal de donar-li 
un impuls suficient. Amb la desintegració vertical d’aquest sector, la Directiva 2001/14/EC va 
establir que els operadors ferroviaris tenien que pagar a l’administrador de l’infraestructura un 
cànon per l’ús de l’infraestructura ferroviària. D’aquesta manera s’intentava harmonitzar els 
costos que han de pagar els diferents operadors en cada mode de transport millorant així la 
competitivitat entre ells. 
 
Per tant, l’objectiu d’aquesta tesina era observar com estan estructurats avui dia els diferents   
sistemes tarifaris tant pel mode aeri com pel ferroviari. Després de l’anàlisi realitzada s’ha vist 
que els esquemes tarifaris d’infraestructura ferroviària actuals mostren una important 
heterogeneïtat, degut a l’existència d’unes diferències importants en el nombre de paràmetres 
utilitzats pels administradors d’infraestructura per definir els esquemes existents, a més de la 
quantitat de variables que intervenen en cadascun d’aquests paràmetres. 
 
D’altra banda, també s’ha pogut observar que els actuals sistemes tarifaris aeroportuaris 
presenten un grau comparativament més alt d’homogeneïtat. Això és degut a l’aplicació d’uns 
mateixos principis basats en els serveis prestats a les companyies aèries. Tot i això, també cal 
destacar l’existència d’algunes debilitats referents a la transparència a l’hora de fixar el valor de 
les taxes. Aquest fet pot conduir, a vegades, a situacions de distorsió de la competència i abús 
de posició dominant per part dels aeroports, repercutint en els costos operacionals d’algunes 
companyies aèries. 
 
Pel que fa a l’eficiència en l’ús d’infraestructura s’ha pogut comprovar que és molt més gran per 
a les companyies aèries sent de l’ordre de 2/3 del costos de les companyies ferroviàries. A 
més, s’observa un desavantatge per al ferrocarril en la política de cobrament de peatges, ja que 
proporcionalment als ingressos per cobrament de bitllets, el peatge pagat pels operadors 
ferroviaris en dues relacions estudiades (Madrid – Sevilla i Paris-Lyon) és d’un 33% dels 
ingressos per a la primera i d’un 41% per a la segona, mentre que per a l’operador aeri només 
suposa en el segon cas un 20% dels ingressos per cobrament de bitllets. 

 
Finalment, s’ha pogut concloure, mitjançant l’anàlisi quantitativa, que el ferrocarril al tenir un 
major percentatge del peatge sobre els ingressos per recaptació de bitllets que l’avió, té menor 
marge a l’hora de disminuir preus dels bitllets a través de la reducció d’altres despeses 
d’operació. A la vegada, això permet adonar-nos de la utilitat del peatge per ús d’infraestructura 
com a una eina a l’hora de regular la competitivitat entre modes.  
 
 


