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Resum	
Aquest	Treball	Final	de	Grau	té	com	a	finalitat	saber	quina	és	 la	millor	opció	de	transport	de	vehicles,	
entre	 el	 transport	 marítim,	 el	 transport	 per	 carretera	 i	 el	 transport	 per	 ferrocarril,	 des	 del	 Port	 de	
Barcelona	fins	al	Port	de	Livorno.		

Per	tal	d’arribar	a	aquest	objectiu,	farem	un	estudi	sobre	les	opcions	reals	del	transport	que	existeixen	
per	als	tres	medis	de	transport,	ja	siguin	línies	marítimes,	quantitats	de	vehicles,	infraestructures,	etc.	

Després	d’aquest	estudi,	 iniciarem	 la	part	dels	 costos	on,	 seguint	una	metodologia	establerta,	 anirem	
exposant	els	costos,	calculant-los	i,	finalment,	analitzant-los	per	arribar	a	la	conclusió	de	saber	quin	és	el	
millor	 medi	 de	 transport	 pel	 nostre	 propòsit.	 Els	 costos	 d’estudi	 estaran	 dividits	 en	 costos	 interns	 i	
costos	externs.	
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Abstract	
This	 Final	 Project	 has	 the	 target	 to	 know	 what	 is	 the	 best	 transport	 option	 to	 transport	 vehicles,	
between	 maritime	 transport,	 road	 transport	 and	 rail	 transport,	 from	 Port	 of	 Barcelona	 to	 Port	 of	
Livorno.	

To	achieve	this	goal,	we	are	going	to	make	a	study	about	the	real	options	of	transport	that	we	have	for	
the	three	transport	modes,	as	maritime	lines,	number	of	vehicles,	infrastructure	etc.	

After	this	study,	we	will	start	on	the	costs	part	where,	following	an	established	methodology,	we	will	get	
exposing	the	costs,	calculating	them	and,	finally,	analyzing	them	to	get	a	conclusion	about	what	 is	the	
best	transport	mode	for	our	purpose.	The	costs	of	study	are	divided	in	internal	costs	and	external	costs.	
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1.	INTRODUCCIÓ	
	

	
	
1	

1.	INTRODUCCIÓ	

1.1.	Desenvolupament	del	sector	automobilístic	a	Catalunya	

Com	és	generalment	conegut,	Catalunya	té	un	important	sector	automobilístic,	no	tant	sols	en	fabricació	
de	vehicles,	sinó	que	també	en	la	fabricació	de	peces	d’aquets.	Més	concretament	dins	de	Catalunya,	a	
Barcelona,	 va	 aparèixer	 l’activitat	 d’aquesta	 indústria	 i	 des	 d’aleshores	 no	 ha	 parat	 de	 créixer	 amb	
l’assentament	d’importants	empreses	internacionals.	

	

La	 indústria	 automobilística	 es	 va	 anar	 desenvolupant	 a	 Barcelona,	 una	 de	 les	 primeres	 ciutats	
industrials	 d’Espanya,	 al	 llarg	 del	 segle	 XX.	 En	 aquet	 temps,	 el	 Port	 de	 Barcelona	 ha	 tingut	 un	 paper	
protagonista	 en	 el	 desenvolupament	 d’aquet	 sector	 i,	 avui	 en	 dia,	 és	 un	 dels	 principals	 factors	 de	
competitivitat	tant	pels	vehicles	acabats	com	pel	tràfic	de	contenidors		amb	peces.	

	

Quan	aquesta	indústria	va	començar	a	créixer	a	Catalunya	de	la	mà	de	fabricants	com	Hispano	Suïssa	o	
Elizalde,	el	port	es	va	convertir	en	la	porta	d’entrada	de	les	peces	i	dels	components	que	encara	no	es	
fabricaven	en	el	país	i	en	la	porta	d’importació	i	exportació	dels	vehicles	acabats.	Un	fet	important	per	
veure	la	gran	importància	que	començava	a	tenir	la	unió	del	Port	amb	la	indústria	dels	vehicles	és	que	la	
potent	 companyia	 Ford	 va	 decidir	 traslladar	 tota	 la	 seva	 cadena	 de	 producció	 del	 sud	 d’Espanya	 a	
Barcelona	en	l’any	1923.	

	

Amb	 la	 Guerra	 Civil	 Espanyola,	 va	 haver	 un	 canvi	 d’escenari	 radical.	 La	 Sociedad	 Española	 de	
Automóviles	 de	 Turismo,	 més	 coneguda	 com	 SEAT,	 va	 construir	 una	 fàbrica	 en	 la	 Zona	 Franca	 de	
Barcelona	a	principis	dels	anys	50	exigida	per	FIAT,	soci	 tecnològic	de	SEAT,	perquè	 l’empresa	 italiana	
necessitava	una	factoria	a	prop	del	Port	de	Barcelona	per	portar	des	d’Itàlia	els	subministraments	dels	
primers	models	que	s’anaven	a	fabricar.	Anys	més	tard,	al	1993,	la	nova	gran	fàbrica	de	SEAT	a	Martorell	
es	va	inaugurar,	fàbrica	que	té	una	excel·lent	connectivitat	terrestre	amb	el	Port.	

	

Actualment,	 la	 fàbrica	SEAT	no	és	 l’única	a	Barcelona.	La	multinacional	 japonesa	Nissan	 fabrica	també	
vehicles	des	de	la	seva	fàbrica	en	la	Zona	Franca	que	ocupa	des	dels	anys	60.	Aquestes	dues	fàbriques	
estan	 construint	 grans	 quantitats	 de	 vehicles	 per	 les	 diferents	 marques	 i	 tenen	 en	 marxa	 plans	 per	
desenvolupar	nous	models	durant	els	pròxims	anys.	



Anàlisi	comparatiu	dels	costos	del	transport	de	vehicles	entre	Barcelona	i	Itàlia	
	
	

	

	
2	



2.	ANÀLISI	DEL	TRÀFIC	MARÍTIM	DE	VEHICLES	ENTRE	BARCELONA	I	ITÀLIA.	VOLUMS	I	ESTACIONALITAT.	
	

	
	
3	

2.	ANÀLISI	DEL	TRÀFIC	MARÍTIM	DE	
VEHICLES	ENTRE	BARCELONA	I	ITÀLIA.	
VOLUMS	I	ESTACIONALITAT.	

2.1.	Tràfic	de	vehicles	del	Port	de	Barcelona	

Degut	 al	 pes	 que	 ha	 tingut	 la	 ciutat	 en	 la	 història	 del	 desenvolupament	 del	 sector	 automobilístic	 a	
Catalunya,	el	seu	port	també	ha	tingut	una	importància	rellevant	en	aquet	assentament	industrial.	Des	
de	 sempre,	 el	 Port	 de	 Barcelona	 ha	 estat	 utilitzat	 per	 importar	 i	 exportar	 vehicles,	 però	 més	 per	
exportar.	Al	port	no	només	hi	arriben	vehicles	de	 les	diverses	fàbriques	de	Catalunya,	sinó	que	també	
n’arriben	d’arreu	d’Espanya	via	ferrocarril.	

	

En	el	Port	de	Barcelona	trobem	dues	terminals	de	vehicles,	Autoterminal	i	Setram.	En	percentatges,	de	
tots	els	vehicles	que	arriben	al	Port	de	Barcelona,	entre	un	60%	i	70%	va	cap	a	Autoterminal	i	entre	un	
40%	i	30%	va	cap	a	Setram.	Les	concessions	d’explotacions	per	part	del	port	a	aquestes	dues	empreses	
es	van	donar	l’any	1990	i	expiren	l’any	2025.	

	

Per	analitzar	la	seva	capacitat	en	aquest	sector,	estudiarem	les	dades	del	port	des	del	2010	fins	al	2015	
en	matèria	de	tràfic	de	vehicles,	tenint	en	compte	tant	els	vehicles	de	línies	de	cabotatge	com	les	línies	
de	navegació	exterior.	Primerament	comentarem	 les	dades	mensuals	durant	aquest	període	 i	després	
ens	fixarem	en	l’acumulat	d’aquestes	dades	respecte	l’any	anterior.	

	
Taula	1.	Dades	mensuals	dels	vehicles	gestionats	pel	Port	de	Barcelona.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	Barcelona.	
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Com	es	pot	veure	en	la	taula,	en	els	últims	5	anys	s’ha	anat	augmentant	progressivament	el	transport	de	
vehicles	del	Port	de	Barcelona.	El	port	cada	vegada	ha	anat	prenent	més	protagonisme	en	aquest	sector	
i	 s’ha	 convertit	 en	 un	 dels	 principals	 ports	 de	Mediterrani	 en	 el	 transport	 de	 vehicles	 després	 de	 la	
davallada	que	es	va	patir	l’any	2009.	

	
Figura	1.	Evolució	dels	vehicles	gestionats	pel	Port	de	Barcelona.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	Barcelona.	

Transformant	les	dades	en	aquest	gràfic	podem	veure	que	en	tots	els	anys	hi	ha	una	cosa	en	comú,	i	és	
que	en	el	període	d’estiu	és	quan	menys	vehicles	han	passat	pel	Port	de	Barcelona,	més	concretament	
en	el	mes	d’agost,	que	es	en	el	que	es	veu	més	diferència	respecte	els	altres	mesos.	A	més,	en	aquest	
gràfic,	queda	reflectit	l’augment	de	vehicles	cada	any,	ja	que	cada	línia	esta	per	damunt	a	mode	general	
que	la	línia	de	l’any	anterior.	

Mitjançant	 aquesta	 taula	 de	 dades	 mensuals,	 anem	 a	 generar	 una	 altre	 taula	 en	 la	 qual	 obtindrem	
l’acumulat,	on	sumarem	les	quantitats	mes	a	mes	per	tal	d’arribar	al	total	de	vehicles	gestionats	pel	port	
aquets	anys.	

	
Taula	2.	Dades	acumulades	dels	vehicles	gestionats	pel	Port	de	Barcelona.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	

Barcelona.	
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En	l’acumulat	podem	veure	com	en	cada	any	el	número	de	vehicles	ha	anat	augmentant	sense	excepció.	
Des	del	2013	es	venen	superant	els	700.000	vehicles,	dada	que	ens	indica	el	bon	moment	que	esta	vivint	
el	 transport	de	vehicles	en	el	port	 i	que	en	el	2015	es	va	estar	a	prop	d’arribar	als	900.000.	Aquestes	
dues	dades	més	importats	les	podem	veure	més	clarament	en	el	següent	gràfic	de	barres.	

	
Figura	2.	Dades	acumulades	dels	vehicles	gestionats	pel	Port	de	Barcelona.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	

Barcelona.	

La	 diferència	 més	 gran	 en	 quant	 a	 augment	 de	 vehicles	 és	 entre	 els	 anys	 2014	 i	 2015,	 amb	 una	
diferència	que	supera	els	130.000	vehicles.	La	segona	diferència	més	gran	és	entre	els	anys	2010	i	2011,	
amb	un	augment	de	casi	80.000	vehicles.	Entre	el	2011	i	el	2014	la	pujada	ha	estat	progressiva,	sense	
grans	salts,	augmentant,	com	a	màxim,	40.000	vehicles	a	l’any.	

2.2.	EXPORTACIONS	DE	VEHICLES	DES	DEL	PORT	DE	BARCELONA	

En	aquest	apartat	veurem	quina	quantitat	del	vehicles	gestionats	pel	Port	de	Barcelona	els	últims	6	anys,	
que	hem	vist	anteriorment,	són	en	règim	de	cabotatge	o	en	tràfic	exterior,	especificant	dins	del	 tràfic	
exterior	si	són	d’importació,	d’exportació	o	de	trànsit.		

	

Primer	veurem	quina	quantitat	van	ser	vehicles	per	a	cabotatge	i	quins	van	ser	per	tràfic	exterior.	

	
Taula	3.	Tràfic	de	vehicles	transportats	pel	Port	de	Barcelona.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	Barcelona.	
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Pel	que	podem	analitzar	de	la	taula,	tots	els	anys	hi	ha	hagut	més	navegació	exterior	que	navegació	de	
cabotatge,	essent	molt	àmplia	la	diferència.		

	

Si	comparem	aquesta	taula	amb	la	taula	de	les	dades	acumulades	dels	5	anys,	veiem	que	hi	han	moltes	
similituds	en	quant	a	l’augment	dels	vehicles.	Per	exemple,	quan	hem	analitzat	la	taula	acumulada,	hem	
vist	que	els	augments	més	grans	havien	estat	entre	els	anys	2014	 i	2015	 i	entre	el	2010	 i	el	2011,	per	
aquest	ordre.	Doncs	bé,	si	ens	fixem	en	les	dades	del	tràfic	exterior	veiem	el	mateix,	que	els	augments	
més	 significatius	 són	entre	 aquests	dos	períodes	d’anys.	 L’altre	 similitud	és	que	entre	els	 anys	2011	 i	
2014	l’augment	és	molt	gradual,	entre	aquests	anys	l’augment	de	cada	any	es	situa	entre	els	30.000	i	els	
35.000	vehicles,	però	ja	en	el	2015	la	diferència	augmenta	en	més	de	110.000	vehicles.	

	
Figura	3.	Tràfic	de	vehicles	transportats	pel	Port	de	Barcelona.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	Barcelona.	

Pel	que	fa	al	cabotatge,	entre	els	anys	2010	i	2012	l’augment	és	molt	petit,	però	a	partir	del	2013	aquest	
tipus	 de	 navegació	 pren	 molta	 importància	 i	 les	 seves	 dades	 comencen	 a	 incrementar-se	
exponencialment.	Entre	el	2010	 i	el	2012,	 l’augment	 total	és	de	menys	de	9.000	vehicles,	mentre	que	
entre	el	2013	i	el	2015	l’augment	és	de	casi	40.000	vehicles.	

	

A	partir	 d’aquí,	 ens	 fixem	en	 les	dades	de	 tràfic	 exterior,	 que	 com	hem	vist	 són	 la	 gran	majoria,	 i	 les	
dividirem	en	nombre	de	vehicles	exportats,	importats	i	de	trànsit.	

	
Taula	4.	Tràfic	de	vehicles	importats,	exportats	i	en	trànsit	al	Port	de	Barcelona.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	

Barcelona.	
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Pel	que	podem	veure	en	la	taula,	l’exportació	sempre	ha	tingut	el	número	de	vehicles	més	alt,	un	factor	
que	ens	demostra	que	Barcelona	és	un	port	que	exporta	més	que	importa	en	el	tràfic	de	vehicles,	ja	que	
és	un	port	estratègic	per	a	moltes	companyies	 i	 fàbriques	situades,	no	tant	sols	a	Catalunya,	sinó	que	
també	a	Espanya.	A	més,	des	de	Barcelona	es	tenen	molt	bones	connexions	marítimes	amb	la	resta	del	
món.	 Tanta	 és	 la	 quantitat	 d’exportació	 que,	 sumant	 els	 vehicles	 importats	 i	 en	 trànsit,	 en	 cap	 any	
superarien	els	vehicles	exportats.	

	

Fixant-nos	en	la	importació,	les	seves	dades	són	bones,	ja	que	superen	els	100.000	vehicles	a	l’any,	però	
ha	anat	patint	alt	 i	baixos,	no	molt	 importants,	però	no	 s’ha	aconseguit	un	augment	anual	degut	a	 la	
baixada	de	vehicles	importats	en	l’any	2012.	En	l’any	passat	es	va	aconseguir	la	xifra	més	alta	en	quant	a	
importació	pel	Port	de	Barcelona,	amb	un	augment	de	pràcticament	50.000	vehicles	respecte	el	2014	i	
superant	els	170.000	vehicles.	

	

Els	vehicles	en	trànsit	són	aquells	que	no	toquen	el	mar,	és	a	dir	aquells	vehicles	que	arriben	en	camió	
per	ser	carregats	en	ferrocarril	o	viceversa,	vehicles	que	arriben	en	camió	per	sortir	en	un	altre	camió	o	
vehicles	que	arriben	en	ferrocarril	per	ser	carregats	en	un	altre	ferrocarril.	

	

Les	dades	de	trànsit	han	anat	de	la	mà	amb	les	dades	d’importació	fins	l’any	2014,	ja	que	entre	el	2010	i	
el	 2014,	 quan	 els	 vehicles	 en	 trànsit	 disminuïen,	 la	 importació	 augmentava,	 mentre	 que	 si	 el	 trànsit	
augmentava,	la	importació	disminuïa.	Els	vehicles	en	trànsit	han	anat	assentant-se	com	a	negoci	en	els	
ports	any	rere	any,	ja	que	fa	anys	no	se’ls	hi	donava	la	importància	que	avui	en	dia	tenen.	Va	haver	una	
davallada	del	nombre	de	vehicles	en	trànsit	entre	 l’any	2013	i	2014,	però	en	el	2015	es	va	recuperar	 i	
quasi	arriba	al	record	que	es	va	marcar	en	el	2013.	

	
Figura	4.	Tràfic	de	vehicles	importats,	exportats	i	en	trànsit	al	Port	de	Barcelona.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	

Barcelona.	
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2.3.	EXPORTACIONS	DE	VEHICLES	DES	DEL	PORT	DE	BARCELONA	A	ITÀLIA	

Per	últim,	anem	a	analitzar	les	dades	dels	vehicles	que	són	transportats	des	de	Barcelona	a	Itàlia	en	el	
mateix	període	de	temps	que	en	els	apartats	anteriors,	és	a	dir,	entre	el	2010	i	el	2015.	

	

En	aquesta	taula	podem	veure	la	quantitat	de	vehicles	que	han	sortit	de	Barcelona	en	direcció	a	Itàlia,	
via	marítima,	en	cada	mes	entre	els	anys	2010	i	2015,	a	més	d’unes	sumes	mensuals	i	anuals.	

	
Taula	5.	Tràfic	de	vehicles	des	del	Port	de	Barcelona	cap	a	Itàlia.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	Barcelona.	

Pel	que	 fa	al	 total	dels	anys,	 veiem	que	entre	els	anys	2010	 i	2011	es	 superaven	els	100.000	vehicles	
transportats,	molt	bones	dades	tenint	en	compte	que	només	eren	destinats	a	un	país	en	concret.	En	el	
2012	 va	 haver	 una	 davallada	 de	més	 de	 40.000	 vehicles	 respecte	 el	 2011.	 En	 el	 2013	 el	 transport	 va	
seguir	 en	 decadència,	 situant-se	 en	 poc	 més	 de	 70.000	 vehicles.	 Ja	 en	 el	 2014	 es	 va	 produir	 una	
recuperació	i	es	va	tornar	a	les	xifres	de	l’any	2010,	és	a	dir,	superant	els	100.000	vehicles.	L’ascens	va	
seguir	 en	 l’any	 2015,	 on	 es	 va	 arribar	 a	 les	 millors	 xifres	 amb	 més	 de	 125.000	 vehicles	 i	 superant	
l’anterior	màxim	de	l’any	2011.	

	

Si	mirem	el	 total	dels	mesos,	en	onze	dels	dotze	mesos	es	superen	els	30.000	vehicles	 i	dins	d’aquets	
onze,	set	mesos	superen	els	40.000	 i	 tres	es	queden	en	els	39.000.	El	pitjor	mes,	 i	amb	diferència,	en	
aquet	període	és	el	mes	d’agost,	que	no	arriba	als	13.000	vehicles	en	total	i	en	cap	dels	anys	es	superen	
els	5.000	vehicles	en	un	mes	d’agost.	

	

En	 tots	 els	 anys,	 en	 algun	mes	es	 superen	els	 10.000	 vehicles	 transports,	 a	 excepció	del	 2013,	 un	 fet	
significatiu	al	ser	l’any	amb	les	dades	més	baixes	i	també	ho	és	que	aquet	any	té	el	mes	en	el	que	menys	
vehicles	s’han	transportat,	exactament	en	el	mes	de	d’agost,	amb	poc	més	de	1.200.	
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A	partir	de	la	taula	generem	el	següent	gràfic	per	tal	de	poder	comentar	la	estacionalitat.	

	
Figura	5.	Tràfic	de	vehicles	des	del	Port	de	Barcelona	cap	a	Itàlia.	Elaboració	pròpia.	Font:	Port	de	Barcelona.	

Podem	veure	que	tots	els	anys	tenen	inicis	d’any	diferents.	Els	que	comencen	amb	millors	dades	són	els	
anys	2010,	2011	i	2015.	Seguidament,	tots	tenen	augments	a	excepció	del	2011	i	del	2015,	destacant	el	
gran	 augment	 de	 l’any	 2012	 entre	 el	 gener	 i	 el	 febrer,	 que	 passa	 dels	 poc	més	 de	 4.000	 als	més	 de	
12.000	vehicles,	però	que	en	el	mes	de	març	té	una	baixada	de	4.000	vehicles	transportats.	En	el	mes	
d’abril	trobem	una	altre	baixada	de	4.000	vehicles	en	l’any	2010.	En	els	següents	mesos	de	maig,	juny	i	
juliol	es	veuen	tímids	augments	excepte	en	els	anys	2012	i	2013,	que	experimenten	baixades.	

	

El	fet	més	remarcable	és	la	baixada	generalitzada	en	el	mes	d’agost,	que	com	ja	hem	vist	anteriorment,	
és	el	mes	en	el	que	menys	vehicles	es	transporten.	Són	baixades	en	les	que	tots	els	anys	estableixen	el	
seu	mínim.	Ja	en	el	mes	de	setembre	s’experimenten	augments	generalitzats,	augments	que	en	alguns	
casos	 tenen	 continuïtat	 en	 els	 següents	mesos,	 com	 en	 els	 anys	 2010,	 2014	 i	 2015.	 Finalitzant	 l’any	
trobem	que	els	anys	que	finalitzen	amb	més	de	100.000	vehicles	transportats,	és	a	dir	2010,	2011,	2014	
i	2015,	acaben	 l’any	amb	unes	baixades	de	xifres,	mentre	que	 l’any	2012	 finalitza	en	un	augment	 i	 el	
2013,	amb	una	lleugera	baixada.		
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3.	TRANSPORT	MARÍTIM	

3.1.	LINIES	REGULARS	ENTRE	BARCELONA	I	LIVORNO	

Des	del	Port	de	Barcelona	hi	han	3	línies	marítimes	regulars	de	vehicles	que	connecten	amb	el	Port	de	
Livorno:	

	

1.	Japó	–	Espanya	–	Nord	d’Europa	–	Golf	Pèrsic	

La	primera	 línia	de	 la	qual	parlarem	és	 la	denominada	 Japó	–	Espanya	–	Nord	d’Europa	–	Golf	Pèrsic.	
Aquesta	 línia	 té	 dos	 armadors	 importants	 dins	 del	 sector	 com	 són	 Nissan	 Motor	 Car	 Carrier	 Co.Lt	 i	
Hoegh	 Autoliners	 As,	 companyies	 que	 aporten	 vaixells	 a	 la	 línia	 regular.	 L’empresa	 consignatària	 és	
Marítima	del	Mediterráneo	S.A.,	més	coneguda	com	Marmedsa	i	de	l’estiba	dels	vehicles	se	n’encarrega	
Autoterminal	S.A.			

	

Aquesta	 és	 una	 línia	 que	 uneix	 Europa	 amb	 Àsia	 i	 amb	 alguna	 parada	 al	 continent	 africà.	 A	 part	
d’Espanya,	 Itàlia	 i	 Japó,	 alguns	 països	 inclosos	 en	 aquesta	 línia	 són	 el	 Regne	Unit,	 Alemanya,	 França,	
Aràbia	Saudita,	Singapur	o	Taiwan,	entre	d’altres.		

	

Generalment,	cada	tres	dies	un	vaixell	d’aquesta	línia	fa	parada	a	Barcelona.	Els	vaixells	d’aquesta	línia	
tenen	 una	 capacitat	 d’entre	 4.000	 i	 6.500	 vehicles,	 quantitat	 que	 no	 significa	 que	 sigui	 la	 total	 que	
carreguin	o	descarreguin	a	Barcelona,	ja	que	com	hem	vist	la	línia	té	escales	a	molts	països.	

	

Alguns	vaixells	que	operen	en	aquesta	línia	regular	des	de	Barcelona	a	Livorno	són:	

-	Eternal	Ace		

IMO:	 9606479	 Arqueig	brut:	 59022	GT	

MMSI:	 	 371437000	 Pes	mort:	 18418	t	

Call	Sign:	 3EXL	 Eslora	x	Mànega:	 199,95m	x	32,65m	

Bandera:	 Panamà	[PA]	 Any	de	construcció	 2010	

Tipologia:	 Vehicles	Carrier	

Taula	6.	Dades	sobre	el	vaixell	Eternal	Ace.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	
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-	Martorell	

IMO:	 9267675	 Arqueig	brut:	 57789	GT	

MMSI:	 	 351780000	 Pes	mort:	 19531	t	

Call	Sign:	 HPNE	 Eslora	x	Mànega:	 199,54m	x	32,26m	

Bandera:	 Panamà	[PA]	 Any	de	construcció	 2002	

Tipologia:	 Vehicles	Carrier	

Taula	7.	Dades	sobre	el	vaixell	Martorell.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	

-	Hoegh	Yokohama	

IMO:	 9185451	 Arqueig	brut:	 51770	GT	

MMSI:	 	 564734000	 Pes	mort:	 16919	t	

Call	Sign:	 S6TV	 Eslora	x	Mànega:	 179,9m	x	32,2m	

Bandera:	 Singapur	[SG]	 Any	de	construcció	 2000	

Tipologia:	 Vehicles	Carrier	

Taula	8.	Dades	sobre	el	vaixell	Hoegh	Yokohama.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	

-	Viking	Adventure	

IMO:	 9673018	 Arqueig	brut:	 62106	GT	

MMSI:	 	 565824000	 Pes	mort:	 19000	t	

Call	Sign:	 9V3165	 Eslora	x	Mànega:	 199m	x	32m	

Bandera:	 Singapur	[SG]	 Any	de	construcció	 2015	

Tipologia:	 Vehicles	Carrier	

Taula	9.	Dades	sobre	el	vaixell	Viking	Adventure.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	

-	Hoegh	Trident	

IMO:	 9075709	 Arqueig	brut:	 56164	GT	

MMSI:	 	 257713000	 Pes	mort:	 21423	t	

Call	Sign:	 LAKP7	 Eslora	x	Mànega:	 199,99m	x	32,26m	

Bandera:	 Noruega	[NO]	 Any	de	construcció	 1995	

Tipologia:	 Vehicles	Carrier	

Taula	10.	Dades	sobre	el	vaixell	Hoegh	Trident.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	
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-	Mercury	Ace	

IMO:	 9591052	 Arqueig	brut:	 59409	GT	

MMSI:	 	 370644000	 Pes	mort:	 19110	t	

Call	Sign:	 3FNS7	 Eslora	x	Mànega:	 199,97m	x	32,26m	

Bandera:	 Panamà	[PA]	 Any	de	construcció	 2010	

Tipologia:	 Vehicles	Carrier	

Taula	11.	Dades	sobre	el	vaixell	Mercury	Ace.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	

2.	East	Med	–	Loop	2	

L’armador	de	 la	 línia	 és	 Euro	Marine	 Logistics	 nv	 i,	 igual	 que	en	 la	 línia	 anterior,	 l’empresa	 armadora	
aporta	 vaixells.	 Marmedsa	 i	 Autoterminal	 S.A.	 repeteixen	 com	 empresa	 consignatària	 i	 d’estiba	
respectivament.		

	

La	 línia	 uneix	 els	 principals	 països	 en	 transport	 marítim	 situats	 en	 el	 Mediterrani,	 com	 són	 Espanya	
(Barcelona),	Itàlia	(Livorno),	Grècia	(Piraeus)	i	Turquia	(Gemlik).		

	

La	freqüència	de	pas	d’un	vaixell	per	Barcelona	són	7	dies.	La	capacitat	total	de	càrrega	dels	vaixells	és	
de	3.000	vehicles,	una	quantitat	menor	que	en	la	línia	regular	anterior.	

	

Els	vaixells	que	solen	navegar	per	aquesta	línia	són	els	següents:	

-	Planet	Ace	

IMO:	 9014810	 Arqueig	brut:	 38349	GT	

MMSI:	 	 352168000	 Pes	mort:	 15327	t	

Call	Sign:	 3EYF9	 Eslora	x	Mànega:	 188,03m	x	28,23m	

Bandera:	 Panamà	[PA]	 Any	de	construcció	 1992	

Tipologia:	 Vehicles	Carrier	

Taula	12.	Dades	sobre	el	vaixell	Planet	Ace.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	
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-	Aquarius	Ace	

IMO:	 9150339	 Arqueig	brut:	 36615	GT	

MMSI:	 	 354123000	 Pes	mort:	 14353	t	

Call	Sign:	 3FHB8	 Eslora	x	Mànega:	 175m	x	29,2m	

Bandera:	 Panamà	[PA]	 Any	de	construcció	 1998	

Tipologia:	 Vehicles	Carrier	

Taula	13.	Dades	sobre	el	vaixell	Aquarius	Ace.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	

-	World	Spirit	

IMO:	 9175925	 Arqueig	brut:	 37949	GT	

MMSI:	 	 636011023	 Pes	mort:	 14101	t	

Call	Sign:	 ELWG7	 Eslora	x	Mànega:	 174,98m	x	29,2m	

Bandera:	 Libèria	[LR]	 Any	de	construcció	 1998	

Tipologia:	 Vehicles	Carrier	

Taula	14.	Dades	sobre	el	vaixell	World	Spirit.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	

3.	Barcelona	–	Livorno	–	Savona	

Línia	 que	 uneix	 Espanya	 i	 Itàlia	 exclusiva	 del	 Grup	 Grimaldi,	 ja	 que	 l’armador	 és	 Atlantica	 Spa	 di	
Navegazione	i	el	consignatari	és	Grimaldi	Logística	Espanya,	S.L.,	dos	empreses	Grimaldi.	A	més	a	més,	
de	l’estiba	se	n’encarrega	la	Terminal	Grimaldi	del	Port	de	Barcelona.		

	

Té	un	freqüència	molt	alta	de	dos	vaixells	diaris	a	la	terminal.	En	aquesta	línia	la	capacitat	de	càrrega	és	
calcula	en	metres	lineals	(MLI),	al	ser	una	línia	de	Transport	Marítim	de	Curta	Distància.	La	capacitat	els	
vaixells	és	de	4.000	MLI.	

	

Els	vaixells	que	operen	en	aquesta	 línia	són	tots	de	tipologia	Ro-Ro	i	pertanyen	a	Grimaldi,	companyia	
que	els	hi	dóna	el	nom	d’Eurocargo.	Les	dades	d’alguns	d’aquets	vaixells	són	les	següents:	
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-	Eurocargo	Cagliari	

IMO:	 9471068	 Arqueig	brut:	 32647	GT	

MMSI:	 	 247318900	 Pes	mort:	 10780	t	

Call	Sign:	 ICMR	 Eslora	x	Mànega:	 200,68m	x	26m	

Bandera:	 Itàlia	[IT]	 Any	de	construcció	 2012	

Tipologia:	 Ro-Ro	Cargo	

Taula	15.	Dades	sobre	el	vaixell	Eurocargo	Cagliari.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	

-	Eurocargo	Ravenna	

IMO:	 9471056	 Arqueig	brut:	 32647	GT	

MMSI:	 	 247318300	 Pes	mort:	 10779	t	

Call	Sign:	 ICNF	 Eslora	x	Mànega:	 200,63m	x	26m	

Bandera:	 Itàlia	[IT]	 Any	de	construcció	 2012	

Tipologia:	 Ro-Ro	Cargo	

Taula	16.	Dades	sobre	el	vaixell	Eurocargo	Ravenna.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	

-	Eurocargo	Palermo	

IMO:	 9465538	 Arqueig	brut:	 32645	GT	

MMSI:	 	 247241800	 Pes	mort:	 10770	t	

Call	Sign:	 IBAU	 Eslora	x	Mànega:	 200,63m	x	26,52m	

Bandera:	 Itàlia	[IT]	 Any	de	construcció	 2010	

Tipologia:	 Ro-Ro	Cargo	

Taula	17.	Dades	sobre	el	vaixell	Eurocargo	Palermo.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	

-	Eurocargo	Genova		

IMO:	 9458951	 Arqueig	brut:	 32647	GT	

MMSI:	 	 247241800	 Pes	mort:	 10780	t	

Call	Sign:	 IBKH	 Eslora	x	Mànega:	 200,93m	x	26m	

Bandera:	 Itàlia	[IT]	 Any	de	construcció	 2010	

Tipologia:	 Ro-Ro	Cargo	

Taula	18.	Dades	sobre	el	vaixell	Eurocargo	Genova.	Elaboració	pròpia.	Font:	Marine	Traffic.	
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3.2.	TIPOLOGIA	DELS	VAIXELLS	EMPRATS	

Els	vaixells	destinats	al	transport	de	vehicles	es	denominen	vaixells	Ro-Ro,	que	és	l’acrònim	de	Roll	on-
Roll	off.	Aquet	tipus	de	vaixell	està	dissenyat	per	a	la	càrrega	i	descàrrega	de	la	mercaderia	sobre	rodes.	
La	principal	característica	que	tenen	són	les	rampes	situades	en	la	popa	per	tal	de	facilitar	l’accés	al	seu	
interior.	 El	 primer	 Ro-Ro	 que	 va	 començar	 a	 operar	 va	 ser	 a	 l’any	 1833	 a	 Escòcia	 i	 es	 dedicava	 a	
transportar	carros	de	tren	i	als	seus	passatgers.	

	

Els	Ro-Ro	tenen	l’avantatge	de	ser	carregats	o	descarregats	ràpida	i	senzillament,	ja	que	no	necessiten	
una	infraestructura	complexa	ni	específica	en	els	ports.	A	més,	és	la	tipologia	de	vaixell	ideal	per	facilitar	
el	transport	intermodal	(marítim,	per	carretera	i	ferrocarril).	

	

Dins	 de	 la	 tipologia	 Ro-Ro	 tenim	 subtipus,	 exactament	 n’hi	 han	 4,	 segons	 la	 publicació	 del	 projecte	
MOS4MOS:1	

• PCC:	 Estan	 dissenyats	 exclusivament	 pel	 transport	 de	 vehicles,	 d’aquí	 el	 seu	 nom	 Pure	 Car	
Carrier.		

• PCTC:	Molt	semblant	a	l’anterior	subtipus,	però	aquest	també	permet	carregar	camions,	d’aquí	
la	denominació	Pure	Car	and	Truck	Carrier.	Tenen	unes	cobertes	més	resistents	que	els	PCC	per	
permetre	l’estiba	dels	camions.	

• Con-Ro:	Aquet	subtipus	és	un	híbrid	que	permet	el	transport	de	contenidors	i	vehicles.	
• Ro-Pax:	A	més	de	càrrega	rodada	també	hi	ha	cabuda	per	a	passatgers.	

	

En	general,	als	vaixells	PCC	i	PCTC	se’ls	coneix	amb	el	nom	de	Vehicles	Carrier.	

	

Les	velocitats	que	poden	assolir	estan	al	voltant	dels	20	nusos	i	la	seva	longitud	varia	des	dels	50	metres	
d’eslora	que	 seria	per	als	més	petits	 fins	als	300m,	 com	seria	en	el	 cas	dels	PCC	 i	dels	PCTC,	que	 són	
vaixells	de	grans	eslores	com	hem	pogut	veure	en	l’apartat	que	hem	analitzat	els	vaixells	que	treballen	
en	les	línies	regulars	entre	Barcelona	i	Livorno.		

3.2.1.	Pure	Car	Carriers	i	Pure	Car	and	Truck	Carrier	

En	 els	 anys	 50,	 els	 vehicles	 es	 carregaven	 i	 descarregaven	 un	 a	 un	 utilitzant	 grues	 i	 dipositant-los	 en	
espais	generals	de	càrrega.	El	fet	d’utilitzar	grues	requeria	molt	de	temps,	es	carregaven	15	cotxes	en	1	

																																																													

	

	
1	Monitoring	and	Operations	Services	for	Motorways	of	the	Sea.	
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hora,	 i	molt	de	compte,	 ja	que	era	difícil	evitar	danys	en	els	vehicles	degut	al	contacte	accidental	dels	
cotxes	amb	càrrega	d’altre	tipus	pel	difícil	trincat.	

	

Ja	en	els	anys	60,	quan	el	transport	de	vehicles	entre	Europa	i	Estats	Units	començava	a	augmentar,	es	
van	crear	espais	específics	pel	transport	de	càrrega	rodada	en	vaixells	de	mercaderia	a	granel.	En	aquella	
època	aquests	vaixells	van	ser	un	èxit	degut	a	la	seva	eficiència,	ja	que	l’espai	que	quedava	buit	després	
de	descarregar	els	vehicles	podia	ser	ocupat	per	càrrega	a	granel.	L’únic	inconvenient	que	seguien	tenint	
era	que	l’estiba	dels	vehicles	continuava	fent-se	en	sistema	Lo-Lo,	és	a	dir,	mitjançant	grues.	

	

Veient	 que	 el	 sistema	 d’elevació	 mitjançant	 grues	 comportava	 molts	 inconvenients,	 es	 va	 optar	 per	
introduir	el	sistema	Ro-Ro	en	aquests	vaixells,	i	l’experiment	va	ser	tot	un	èxit.	Les	operacions	de	càrrega	
i	descàrrega	es	 realitzaven	molt	més	 ràpid	 (a	 raó	d’uns	100	vehicles	en	1	hora)	 i,	a	més,	es	 reduïa	en	
gran	quantitat	els	danys	que	patien	els	vehicles.	Les	rampes	per	on	entraven	els	vehicles	al	vaixell	es	van	
col·locar	en	la	popa	i	en	la	part	central.	

	

El	 primer	 vaixell	 que	 va	 ser	 equipat	 amb	 aquest	 sistema	 va	 ser	 l’Oppama	 Maru,	 de	 la	 companyia	
japonesa	MOL2	amb	capacitat	per	a	1200	vehicles	a	més	d’altre	càrrega,	 i	va	assentar	 les	bases	per	al	
transport	de	vehicles	que	coneixem	avui	en	dia.	

	
Figura	6.	Vaixell	Oppama	Maru.	Font:	MOL	

Amb	l’eliminació	de	les	grues	i	la	introducció	de	les	rampes	Ro-Ro	es	va	arribar	al	naixement	dels	Pure	
Car	 Carriers.	Una	 altre	 característica	 estructural	 que	 se	 li	 va	 donar	 als	 PCC	 és	 la	 poca	 distància	 entre	
cobertes	per	tal	de	poder	 incloure’n	més,	 ja	que	els	vehicles	no	necessiten	una	gran	alçada	en	 la	seva	
estiba.	El	primer	PCC	en	entrar	en	servei	va	ser	el	Toyota	Maru	No.	10,	de	l’empresa	japonesa	“K”	Line,	

																																																													

	

	
2	Mitsui	OSK	Lines	
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l’any	1970.	La	companyia	MOL	va	botar	el	seu	primer	PCC	anomenat	Canada	Maru,	amb	capacitat	per	
2000	vehicles,	l’any	1971	i	en	el	1973	es	va	botar	el	European	Highway,	també	de	la	companyia	“K”	Line,	
amb	una	capacitat	de	4200	vehicles,	tot	un	gran	pas	endavant	en	aquella	època.		

	

A	finals	dels	anys	70,	es	van	introduir	els	anomenats	Pure	Car	and	Truck	Carrier	ja	que	es	començava	a	
veure	 un	 gran	 augment	 en	 la	 demanda	 de	maquinària	 agrícola	 i	 per	 la	 construcció.	 Els	 PCTC	 van	 ser	
ideals	 per	 transportar	 aquet	 tipus	 de	 càrrega	 rodada	 ja	 que	 tenien	 la	 capacitat	 de	 pujar	 o	 baixar	 les	
seves	cobertes	per	poder	carregar	vehicles	de	major	o	menor	tamany.	A	més	de	transportar	maquinària	
agrícola	o	per	la	construcció,	a	part	d’automòbils,	també	transportaven	camions	i	autobusos.	A	mitjans	
de	la	dècada	de	1980,	la	gran	majoria	de	vaixells	destinats	al	transport	de	càrrega	rodada	construïts	eren	
PCTC.	

	

Les	principals	característiques	que	inclouen	els	PCTC	respecte	els	PCC	són:	

• Cobertes	interiors	que	es	poden	pujar	o	baixar	per	ajustar	l’altura	de	la	plataforma.	
• Major	resistència	de	les	cobertes.	
• Reforçament	de	les	rampes	per	poder	estibar	vehicles	més	pesats.	

En	la	següent	imatge	podrem	veure	una	il·lustració	d’un	PCTC.	

	
Figura	7.	Vista	interior	d’un	vaixell	PCTC.	Font:	www.vadebarcos.com	

Podem	observar	en	els	talls	que	ens	permeten	veure	l’interior,	la	disposició	de	les	cobertes	i	les	rampes	
que	ens	permeten	pujar	o	baixar	de	coberta.	A	més	sabem	que	és	un	PCTC	perquè	la	càrrega	no	només	
són	cotxes,	sinó	que	també	hi	han	vehicles	agrícoles	i	camions.	
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3.2.2.	El	PCTC	més	gran	del	món	

A	partir	dels	anys	80,	el	transport	dels	vehicles	va	anar	en	augment	en	relació	al	creixement	que	tenia	la	
indústria	dels	automòbils.	Actualment,	el	vaixell	de	categoria	Vehicle	Carrier	més	gran	del	món	és	el	
Hoegh	Target.	

	
Figura	8.	Vaixell	Hoegh	Target.	Font:	www.hoeghautoliners.com	

Aquet	 PCTC,	 de	 la	 naviliera	 noruega	 Hoegh	 Autoliners,	 té	 una	 eslora	 de	 199,9m,	 36,5m	 de	mànega,	
10,3m	de	calat	i	46,5m	d’altura,	mesures	que	fan	un	total	de	71500m2	repartits	en	14	cobertes.	La	seva	
capacitat	total	de	vehicles	que	pot	transportar	és	de	8500	CEU.	Entre	aquestes	14	cobertes	n’hi	ha	5	que	
són	plegables	si	són	innecessàries	en	algun	moment.	La	seva	rampa	de	càrrega	i	descàrrega	de	la	popa	
té	 una	 resistència	 de	 fins	 375	 tonelades	 de	 pes.	 Està	manejat	 per	 una	 tripulació	 de	 21	 persones.	 En	
matèria	 mediambiental,	 el	 vaixell	 està	 dissenyat	 per	 millorar	 l’eficiència	 energètica.	 Des	 de	 la	 seva	
botadura,	el	Hoegh	Target	ha	atracat	dues	vegades	en	el	Port	de	Barcelona.	

	
Figura	9.	Hoegh	Target	amarrat	en	un	dels	molls	d’Autoterminal.	Font:	www.elperiodico.es
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4.	TRANSPORT	TERRESTRE	

4.1.	XARXA	TRANSEUROPEA	DE	TRANSPORT	

Dins	del	transport	terrestre,	analitzarem	el	transport	per	ferrocarril	i	per	carretera.	El	transport	terrestre	
de	mercaderies	 per	 la	 Unió	 Europea	 està	 inclòs	 en	 una	 Xarxa	 Transeuropea	 de	 Transport,	 en	 anglès	
coneguda	 com	 TEN-T.	 Aquesta	 xarxa	 són	 un	 conjunt	 planificat	 de	 xarxes	 de	 transport	 pensades	 per	
facilitar	el	moviment	de	persones	i	el	transport	de	mercaderies.	

	

La	TEN-T	s’estén	per	tota	la	Unió	Europea.	A	més	del	ferrocarril,	aquesta	xarxa	també	inclou	carreteres,	
ports,	 aeroports,	 canals	 interiors	 i	 sistemes	de	 control	de	 tràfic,	dins	dels	28	països	membres,	amb	 la	
finalitat	de	treure	la	màxima	optimització	del	transport	intermodal	de	mercaderies	a	llarga	distància.	El	
Parlament	Europeu	va	ser	qui	va	decidir	adoptar	aquesta	xarxa	l’any	1996.	

	

La	TEN-T	es	compon	de	dues	capes	de	planificació:	

1. Xarxa	 global:	 aquesta	 primera	 capa	 una	 xarxa	multimodal	 de	 densitat	 relativament	 alta,	 que	
ofereix	 totes	 les	 regions	 europees,	 tant	 regions	 perifèriques	 com	 ultraperifèriques,	 amb	 una	
accessibilitat	que	dóna	suport	al	seu	desenvolupament	econòmic,	social	i	territorial,	així	com	la	
mobilitat	dels	seus	ciutadans.	La	longitud	total	de	la	xarxa	global	ascendeix	a:	

	 	 -	138.072	km	de	línies	ferroviàries	

	 	 -	136.706	km	de	carreteres	

	 	 -	23.506	km	de	vies	navegables	interiors	

2. Xarxa	del	nucli:	aquesta	segona	capa	és	només	una	part	de	la	xarxa	global,	que	es	distingeix	per	
la	 seva	 importància	 estratègica	per	 als	 principals	 fluxos	de	 transport	 europeu	 i	mundial.	 És	 el	
resultat	d'una	única	metodologia	de	planificació	Europea.	Desenvolupat	per	la	Comissió	Europea	
i	 es	 va	 sotmetre	 a	 una	 àmplia	 consulta	 entre	 els	 Estats	membres	 i	 altres	 parts,	 és	 el	 primer	
mètode	d'aquest	tipus.	La	longitud	total	de	la	xarxa	de	nucli	ascendeix	a:	

	 	 -	50.762	km	de	línies	ferroviàries	

	 	 -	34.401	km	de	carreteres	

	 	 -	12.880	km	de	vies	navegables	interiors	
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Pel	que	fa	a	la	política	de	transports	de	la	TEN-T,	el	desenvolupament	de	la	infraestructura	de	la	Xarxa	
Transeuropea	 de	 Transport	 està	 estretament	 relacionada	 amb	 l'aplicació	 i	 l'avanç	 de	 la	 política	 de	
transports	de	la	UE.	

En	el	passat,	la	política	de	la	RTE-T	va	ser	merament	percebuda	com	un	instrument	de	finançament	per	a	
grans	projectes,	ara	s'ha	convertit	en	una	veritable	política,	la	qual:	

• Reforça	 l'enfocament	 de	 xarxa,	 establint	 així	 una	 base	 coherent	 per	 a	 la	 identificació	 de	
projectes	i	la	prestació	del	servei	d'acord	amb	els	objectius	europeus.	

• Estableix	 normes	per	 a	 tota	 la	 xarxa,	 que	 formen	 la	 legislació	 europea	 en	 vigor,	 i	marquen	el	
camí	d'infraestructura	pel	que	fa	a	la	consecució	dels	objectius	en	clau	política.		

• Destaca	 la	 importància	 dels	 nodes	 com	 una	 part	 integral	 de	 la	 xarxa:	 els	 ports	 marítims	 i	
aeroports	són	com	passarel·les	d'Europa,	ports	 interiors	 i	 terminals	de	transport	 ferroviari	són	
infraestructures	clau	en	les	cadenes	de	transport	intermodal	i	els	nodes	urbans	són	l'origen	i	el	
destí	de	la	majoria	dels	desplaçaments	a	la	Xarxa	Transeuropea	de	Transport.	

• Cal	 destacar	 els	 avenços	 que	 s’estan	 produint	 per	 un	 transport	 sostenible	 que	 condueixen	 el	
procés	 cap	 a	 l'assoliment	 dels	 objectius	 de	 la	 política	 de	 transport	 a	 llarg	 termini	 de	 la	 Unió	
Europea,	 objectius	 com	 satisfer	 les	 necessitats	 futures	 de	 mobilitat,	 garantir	 l'eficiència	 de	
recursos	i	reduir	les	emissions	de	carboni).	

4.1.1.	Xarxa	Transeuropea	de	Ferrocarrils	

La	llista	de	xarxes	que	estan	incloses	dins	de	la	Xarxa	Transeuropea	de	Transport	són:	

• Xarxa	Transeuropea	de	Carreteres	
• Xarxa	 Transeuropea	 de	 Ferocarrils	 (inclou	 la	 xarxa	 d’Alta	 Velocitat	 i	 la	 de	 ferrocarril	

convencional)	
• Xarxa	Transeuropea	de	Vies	Navegables	interiors	
• Xarxa	Transeuropea	de	Ports	
• Xarxa	Transeuropea	d’Aeroports	
• Xarxa	Transeuropea	de	Transport	Combinat	
• Xarxa	Transeuropea	de	Gestió	de	Càrregues	
• Xarxa	Transeuropea	de	Gestió	de	Tràfic	Aeri	

	

Amb	totes	aquestes	xarxes,	el	que	pretén	la	UE	és	augmentar	la	seva	competitivitat	econòmica	amb	un	
desenvolupament	equilibrat	i	sostenible.	

	

La	xarxa	que	a	nosaltres	ens	 interessarà	en	aquet	apartat	és	 la	Xarxa	Transeuropea	de	Ferrocarrils.	El	
Parlament	Europeu	i	el	Consell	van	dictar	que	aquesta	xarxa	havia	de	tenir	les	següents	característiques:	

• Incloure	les	infraestructures	i	les	instal·lacions	que	permetin	la	integració	del	ferrocarril	amb	les	
carreteres.	
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• Permetre	l’accés	de	xarxes	ferroviàries	regionals	i	locals.	
• Permetre	la	interconnexió	amb	els	aeroports.	
• Facilitar	el	 transport	de	mercaderies	mitjançant	 la	 identificació	 i	el	desenvolupament	de	 rutes	

principals	o	de	rutes	en	les	quals	els	trens	amb	mercaderies	tinguin	prioritat.	
• Impulsar	el	transport	intermodal.	
• Permetre	la	interconnexió	a	través	dels	ports	amb	el	tràfic	marítim	de	curta	distància.	

	

Totes	 aquestes	 característiques	 són	 possibles	 gràcies	 a	 la	 creació	 dels	 Corredors	 Europeus	 de	
Mercaderies,	més	coneguts	com	a	RFC,	que	és	la	denominació	anglesa	de	Rail	Freight	Cargo,	que	és	en	el	
que	 la	UE	està	 invertint	 i	 impulsant	per	 tal	de	millorar	el	 servei	del	 transport	en	 ferrocarril	dins	de	 la	
zona	europea.		

	

La	ruta	que	utilitzaríem	per	transportar	els	vehicles	des	de	Barcelona	fins	a	Livorno	seria	a	través	dels	
RFC.	Aquets	corredors	estan	inclosos	dins	de	la	Xarxa	Transeuropea	de	Transport.	

4.2.	CORREDORS	EUROPEUS	DE	MERCADERIES	

Actualment	hi	han	9	corredors	en	funcionament	que	cobreixen	tota	Europa.	Cada	corredor	s’estén	per	
una	 zona	 específica	 unint	 diferents	 països	 i	 amb	 estacions	 que	 permeten	 els	 transbords	 per	 poder	
traspassar	mercaderies	d’un	corredor	a	un	altre.	Des	de	la	seva	creació	la	xarxa	s’ha	anat	augmentant	i	
està	 previst	 que	 en	 els	 pròxims	 anys	 la	 xarxa	 vagi	 creixent	 per	 tal	 de	 donar	 millor	 servei	 dins	 del	
continent.	 Anomenarem	 als	 corredors	 amb	 la	 seva	 denominació	 anglesa,	 que	 és	 RFC,	 Rail	 Freight	
Corridor.	

4.2.1.	RFC	Rin	–	Alpí	

La	seva	ruta	discorre	pel	Països	Baixos,	Bèlgica,	Alemanya,	República	Txeca	i	Itàlia,	tenint	Rotterdam	com	
a	inici	i	Gènova	com	a	final.	Té	una	longitud	de	2.882	km.	La	principal	característica	d’aquest	corredor	és	
que	travessa	Europa	verticalment	per	la	seva	zona	central	i	uneix	4	dels	ports	més	importants	del	nord	
de	la	UE	com	són	Rotterdam,	Zeebrugge	i	Anvers	amb	un	d’important	del	Mediterrani,	com	és	Gènova.	
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Figura	10.	RFC	Rin-	Alpí.	Font:	European	Commision	Transport.	

4.2.2.	RFC	Mar	del	Nord	–	Mediterrani		

També	conegut	com	Corredor	2.	La	seva	ruta	discorre	pels	Països	Baixos,	Bèlgica,	Luxemburg,	França	 i	
Suïssa.	Com	l’anterior	corredor,	també	té	el	seu	inici	a	Rotterdam	i	Anvers,	però	la	seva	ruta	es	dirigeix	
més	cap	al	sud	passant	per	gran	àrees	industrials	del	centre	d’Europa	i	finalitzant	a	Lió	per	un	costat	i	a	
Basilea	per	l’altre.	També	té	una	petita	rama	que	creua	la	ruta	i	s’inicia	en	la	frontera	entre	Alemanya	i	
Bèlgica	i	arriba	als	ports	del	nord	de	França	de	Dunkerque	i	Calais.		

	
Figura	11.	RFC	Mar	del	Nord	–	Mediterrani.	Font:	www.rfc-northsea-med.eu	

Aquest	corredor	amb	una	màxima	longitud	de	més	de	3.000	km	i	amb	més	de	6.500	km	de	via	és	un	dels	
corredors	europeus	més	desenvolupats.	Cada	any,	més	de	30.000	trens	internacionals		s'executen	 en	 el	
RFC	del	Mar	del	Nord	-	 Mediterrani	i	porten	més	de	20	milions	de	tones	de	càrrega.	



4.	TRANSPORT	TERRESTRE	
	
	

	
	

25	

4.2.3.	RFC	Bàltic	–	Adriàtic		

També	conegut	com	Corredor	5.	La	seva	ruta	discorre	per	Polònia,	República	Txeca,	Eslovàquia,	Àustria,	
Eslovènia	 i	 Itàlia.	Aquest	corredor	s’estén	pel	continent	europeu	en	direcció	de	nord	a	sud,	constituint	
un	eix	europeu	des	del	mar	Bàltic	 fins	al	mar	Adriàtic,	el	qual	uneix	 importants	ports	com	són	Trieste,	
Venècia,	Ravenna,	Koper	i	Gdansk	amb	ciutats	com	Viena,	Graz,	Villach	o	Udine.	

	
Figura	12.	RFC	Bàltic	–	Adriàtic.	Font:	www.baltic-adriatic.eu	

4.2.4.	RFC	Mar	del	Nord	–	Bàltic		

També	 conegut	 com	Corredor	 8.	 La	 seva	 ruta	 discorre	 per	 Bèlgica,	 Alemanya,	 Lituània,	 Països	 Baixos,	
República	Txeca	i	Polònia.	Aquest	corredor	que	passa	per	un	total	de	6	països	té	una	quantitat	total	de	
5931	km.	Té	l’inici	en	els	ports	del	mar	del	Nord	a	Bèlgica,	Països	Baixos	i	Alemanya,	des	d´on	s’estén	cap	
al	centre	d’Alemanya,	Polònia	i	República	Txeca.	Tot	seguit,	pren	direcció	nord	cap	a	Lituània.	Hi	ha	en	
marxa	 un	 projecte	 d’ampliació	 d’aquest	 corredor,	 el	 qual	 uniria	 Letònia,	 Estònia	 i	 Finlàndia	 a	 la	 ruta	
d’aquet	RFC.	

	
Figura	13.	RFC	Mar	del	Nord	–	Bàltic.	Font:	www.rfc8.eu	

El	 RFC	 passa	 a	 través	 dels	 principals	 nodes	 de	 transport	 europeus	 com	 Anvers,	 Rotterdam,	
Bremerhaven,	Hannover,	Berlín,	Poznan,	Varsòvia	i	Kaunas.	
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4.2.5.	RFC	Mediterrani		

També	conegut	com	Corredor	6.	La	seva	ruta	discorre	per	Espanya,	França,	Itàlia,	Hongria	i	Eslovènia.	És	
un	dels	corredors	més	llargs	amb	una	longitud	de	més	de	7.000	km.		

	
Figura	14.	RFC	Mediterrani.	Font:	www.railfreightcorridor6.eu	

Com	altres	corredors,	el	RFC	6	està	en	creixement	i	s’espera	que	al	novembre	de	2016	la	ruta		 s’allargui	
i	entri	dins	de	Croàcia.	L’actual	ruta	té	com	a	inici	Algesires	i	Záhony	com	a	destí	final.		 Aquet	 corredor	
uneix	els	ports	més	 importants	d’Europa	situats	en	el	mar	Mediterrani	com	són:	Algecires,	Cartagena,	
València,	Tarragona,	Barcelona,	Marsella,	Venècia,	Trieste	i	Koper.	Amb	l’ampliació	prevista	s’inclourà	el	
port	croat	de	Rijeka.	

	

4.2.6.	RFC	Orient	–	Mediterrani	Est		

També	conegut	com	Corredor	7.	La	seva	ruta	discorre	per	República	Txeca,	Eslovàquia,	Àustria,	Hongria,	
Romania,	Bulgària	 i	Grècia.	La	 longitud	del	corredor	és	de	gairebé	5.900km.	El	RFC	7	s’estén	des	de	 la	
part	central	d’Europa	cap	a	l’est	del	continent	fins	arribar	al	mar	Mediterrani	a	través	de	Grècia.	La	ruta	
uneix	importants	ciutats	europees	com	són	Praga,	Viena,	Sofia,	Budapest,	Bucarest	i	Atenes.		

	
Figura	15.	RFC	Orient	–	Mar	Mediterrani.	Font:	www.rfc7.eu	
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4.2.7.	RFC	Escandinau	–	Mediterrani		

També	 conegut	 com	 Corredor	 3.	 La	 seva	 ruta	 discorre	 per	 Suècia,	 Finlàndia,	 Noruega,	 Dinamarca,	
Alemanya,	Àustria	 i	 Itàlia.	És	el	 corredor	més	 llarg	amb	un	 total	de	9.121	km	 i	 té	 l’inici	en	 la	 frontera	
entre	 Finlàndia	 i	 Rússia.	Des	d’aquí	 pren	direcció	 cap	 a	 Suècia	 i	 s’endinsa	 al	 centre	d’Europa	 a	 través	
d’Alemanya,	 per	 on,	 seguint	 cap	 al	 sud,	 arriba	 a	 Itàlia.	 Té	 una	 última	 secció	 des	 d’Itàlia	 per	 arribar	 a	
Malta	que	està	connectat	amb	les	Autopistes	del	Mar.	

	
Figura	16.	RFC	Escandinau	–	Mediterrani.	Font:	www.uk.bane.dk	

És	un	corredor	que	canalitza	tot	el	transport	dels	països	escandinaus	cap	al	centre	d’Europa,	connectant	
punts	de	distribució	importants	com	Estocolm,	Malmö,	Copenhage,	Berlin,	Hannover,	Munich,	Verona,	
Roma	i	Nàpols.	A	més,	passa	per	dos	ports	importants	italians	com	són	Livorno	i	Gioia	Tauro.			

4.2.8.	RFC	Atlàntic		

També	 conegut	 com	 Corredor	 4.	 La	 seva	 ruta	 discorre	 per	 Portugal,	 Espanya	 i	 França.	 Pròximament	
entrarà	en	funcionament	la	nova	ampliació	a	Alemanya,	concretament	a	Mannheim.	Amb	l’ampliació,	el	
corredor	té	una	longitud	de	més	de	6.200	km.			

	
Figura	17.	RFC	Atlàntic.	Font:	www.corridor4.eu	
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El	 corredor	 uneix	 importants	 ports	 de	 Portugal,	 Espanya	 i	 França	 com	 són	 Lisboa,	 Leixoes,	 Algesires,	
Bilbao,	Nantes	i	Le	Havre,	a	més	d’unir	Lisboa,	Madrid	i	París,	les	capitals	d’aquests	tres	països.	

4.2.9.	RFC	Rin	–	Danubi		

També	conegut	com	Corredor	9.	La	seva	ruta	discorre	per	França,	Alemanya,	República	Txeca,	Àustria,	
Eslovàquia,	Romania,	Bulgària	i	Hongria.	Té	una	longitud	de	5.775	km.	Aquet	corredor,	amb	els	rius	Rin	i	
Danubi	 com	 a	 columnes	 vertebrals,	 connecta	 regions	 centrals	 des	 d’Estrasburg	 i	 Frankfurt	 cap	 al	 sud	
d’Alemanya	a	Viena,	Bratislava	i	Budapest	fins	arribar	al	mar	Negre.	

	
Figura	18.	RFC	Rin	–	Danubi.	Font:	European	Comission	Transport.	
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5.	ANÀLISI	DE	COSTOS	

5.1.	METODOLOGIA	DE	L’ESTUDI	

A	continuació	explicarem	la	metodologia	a	seguir	pel	nostre	estudi	de	costos	pel	transport	marítim,	pel	
transport	per	ferrocarril	i	pel	transport	per	carretera,	que	pels	tres	tipus	serà	igual.	

• Per	començar,	definirem	la	càrrega	a	transportar.	
• Posteriorment,	definirem	el	vaixell,	el	ferrocarril	i	el	camió	pel	nostre	estudi,	amb	totes	les	seves	

característiques,	que	seran	amb	els	que	després	farem	l’estudi	dels	costos.	
• A	 continuació	 detallarem	 les	 rutes,	 la	 ruta	 marítima	 pel	 vaixell	 i	 les	 rutes	 terrestres	 pel	

ferrocarril	i	pel	camió.		
• Amb	la	ruta	obtinguda,	procedirem	a	estudiar	les	distàncies	i	els	temps	que	cada	un	dels	nostres	

modes	de	transport	inverteixen	en	cada	ruta.	
• A	partir	de	la	distància	i	del	temps	que	tinguem,	desenvoluparem	un	model	numèric	de	costos	

per	 a	 cada	 mode	 de	 transport,	 models	 a	 partir	 dels	 quals	 s’obtindran	 els	 costos	 interns	 del	
vaixell,	del	ferrocarril	i	del	camió.	

• Després	d’obtenir	els	costos	interns,	calcularem	els	costos	externs.	
• Amb	 tots	els	 resultats	obtinguts,	 farem	un	anàlisi	 comparatiu	per	 tal	d’extreure	quina	 seria	 la	

millor	opció	per	transportar	els	vehicles	des	de	Barcelona	fins	a	Livorno.	

5.2.	ESTUDI	DE	LA	CÀRREGA	

La	 càrrega	 que	 transportarem	 des	 del	 Port	 de	 Barcelona	 fins	 al	 Port	 de	 Livorno	 seran	 vehicles	 de	 la	
marca	SEAT,	més	específicament	el	model	SEAT	León.	

	

La	 raó	 per	 la	 qual	 escollim	 aquesta	mercaderia	 és	 perquè	 la	 fàbrica	 SEAT	 de	Martorell	 és	 una	 de	 les	
fàbriques	més	importants	a	Espanya	i	fabrica	vehicles	per	a	tota	Europa,	a	més	de	la	seva	proximitat	al	
port,	fet	que	facilita	el	transport	des	de	la	fàbrica	al	recinte	portuari.		

	

El	model	en	concret	a	transportar	serà	el	SEAT	León,	del	qual	ara	veurem	les	dimensions:	
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Figura	19.	Dimensions	SEAT	León.	Font:	Catàleg	de	vehicles	SEAT	

Longitud	 4,263	m	
Amplada	 1,816	m	
Alçada	 1,459	m	
Pes	 1.213	kg	

Taula	19.	Dimensions	SEAT	León.	Elaboració	pròpia.	Font:	Catàleg	de	vehicles	SEAT	

Per	 l’estudi,	carregarem	tant	el	vaixell,	com	el	ferrocarril	 i	el	camió	amb	el	màxim	nombre	possible	de	
vehicles	en	funció	de	les	seves	dimensions.	

5.3.	ESTUDI	DELS	VEHICLES	

5.3.1.	Estudi	del	vaixell	

Per	tal	de	definir	el	nostre	vaixell,	agafarem	els	vaixells	que	hem	vist	anteriorment	quan	hem	analitzat	
les	diferents	línies	regular	que	uneixen	el	Port	de	Barcelona	amb	el	Port	de	Livorno,	i	farem	una	mitjana	
de	les	característiques	de	cadascun	d’ells.	D’aquesta	manera	obtindrem	el	nostre	vaixell.	En	la	següent	
taula	veurem	les	característiques	dels	vaixells	ja	anomenats	anteriorment:	

	
Taula	20.	Característiques	i	dimensions	dels	vaixells	estudiats.	Elaboració	pròpia.
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-	Tipus	de	vaixell	

Per	majoria,	podem	veure	que	hi	han	més	Vehicles	Carriers	que	Ro-Ro	Cargo,	per	tant,	 la	tipologia	del	
vaixell	que	ens	servirà	pel	nostres	estudi	serà	un	Vehicles	Carrier.	

-	Eslora	

Eslora	mitja =
Σ	𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠

13
=
2519,23
13

= 193,78𝑚	

-	Mànega	

Mànega	mitja =
Σ	𝑀à𝑛𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠

13
=
352,78
13

= 27,13𝑚	

-	Calat	

Calat	mig =
Σ	𝐶𝑎𝑙𝑎𝑡𝑠
13

=
101,2
13

= 7,78𝑚	

-	GT	

GT	mig =
Σ	𝐺𝑇
13

=
589759
13

= 45366,07	𝑇𝑚	

-	Velocitat	

Velocitat	mitja =
Σ	𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠

13
=
292
13

= 22,46	𝑘𝑛	

	

Després	 de	 fer	 les	 corresponents	 mitjanes	 per	 a	 cada	 característica,	 podem	 establir	 les	 següents	
característiques,	arrodonint	valors	per	facilitar	el	seu	càlcul,	pel	nostre	vaixell:	

	
Taula	21.	Dimensions	i	característiques	del	vaixell	per	l’estudi.	Elaboració	pròpia.	

A	més	de	saber	les	dimensions	del	vaixell,	també	ens	interessarà	saber	la	potència	de	la	màquina,	ja	que	
és	una	dada	que	posteriorment	necessitarem	pels	càlculs	dels	costos	interns	i	externs.	

	
Taula	21.	Potència	de	les	màquines	dels	vaixells	analitzats.	Elaboració	pròpia.	Font:	www.classnk.or.jp	
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Per	saber	la	potència	del	nostre	vaixell,	calculem	la	mitjana	d’aquestes	dades:	

Σ	𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠
13

=
194.653	𝐾𝑊

13
= 14.973,3	𝐾𝑊	

	

Per	tal	de	facilitar	els	càlculs,	considerem	la	potència	14.973	KW.	

	

A	part	de	la	potència	de	la	màquina,	una	altre	característica	important	a	calcular	és	la	quantitat	de	
vehicles	que	pot	transportar	el	vaixell.	La	unitat	de	mesura	dels	vehicles	transportats	per	un	vaixell	és	el	
CEU,	acrònim	de	Car	Equivalent	Unit.	Un	vehicle	correspon	a	un	CEU.	

	

Per	saber	el	nombre	de	vehicles	a	transportar,	farem	una	mitjana	de	la	capacitat	de	càrrega	de	vehicles	
que	tenen	els	vaixells	anteriorment	anomenats,	tal	i	com	hem	fet	amb	les	altres	característiques.	

	
Taula	22.	Capacitat	de	CEU	dels	vaixells	analitzats.	Elaboració	pròpia.	Font:	www.classnk.or.jp	

Calculant	la	mitjana	dels	CEUs	tenim	que	la	capacitat	de	CEUs	del	nostre	vaixells	serà	de:	

Σ	𝐶𝐸𝑈
13

=
55.085
13

= 4.237	𝐶𝐸𝑈𝑠	

5.3.2.	Estudi	del	ferrocarril	

Per	l’estudi	del	nostre	ferrocarril,	inicialment	decidirem	la	seva	longitud.	La	longitud	dels	ferrocarrils	de	
mercaderies	sempre	és	un	tema	d’importància	entre	els	operadors	ferroviaris	i	els	transportistes,	ja	que	
l’interès	està	en	augmentar	la	longitud	dels	ferrocarrils	per	tal	de	millorar	la	seva	competitivitat	davant	
d’altres	modes	de	transport.	

	

Per	poder	decidir	 la	 longitud	del	nostre	ferrocarril,	mirarem	els	mapa	de	màximes	 longituds	permeses	
del	RFC	6	i,	a	partir	d’aquí,	veurem	quina	és	la	màxima	longitud	que	pot	tenir	el	nostre	ferrocarril.		
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Figura	20.	Mapa	de	longituds	màximes	dels	ferrocarrils	en	el	RFC	6.	Font:	Rail	Freight	Corridor	6	Implementation	

Plan	TT	2015/2016	

Observant	 aquet	 mapa,	 podem	 veure	 com	 la	 màxima	 longitud	 permesa	 a	 Barcelona	 és	 de	 750m.	
Aquesta	màxima	longitud	es	manté	fins	arribar	a	Modane,	ja	dins	de	territori	italià.	Per	conèixer	millor	
les	longitud	màximes	dins	d’Itàlia,	ens	fixem	en	la	següent	imatge.	

	

	
Figura	21.	Mapa	de	longituds	màximes	dels	ferrocarrils	a	Itàlia.	Font:	First	Intermediate	Results	Finalised	from	

Mapping	of	Current	Status	and	Projects,	Swiftly	Green	

Fixant-nos	 en	 aquet	mapa,	 podem	veure	 el	 pla	 de	millora	que	 va	dissenyar	 la	 Rete	 Ferroviaria	 Italina	
(RTI)	 el	 2013	 i	 que	 es	 va	 realitzar	 en	 el	 2015	 i	 que	 queda	 explicat	 en	 el	 document	 Infrastrutture	 e	
Competività	 2013.	 Segons	 aquet	 document,	 les	 vies	 ferroviàries	 que	 no	 estan	 marcades	 amb	 cap	
longitud,	i	és	el	cas	de	la	via	Florència	–	Pisa	–	Livorno,	la	que	necessitem	nosaltres,	els	trens	que	passen	
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per	aquestes	vies	han	de	tenir	una	longitud	d’entre	490	i	600	m,	sense	comptar	la	locomotora.	Per	tant,	
podem	afirmar	que	pel	nostre	estudi	establirem	un	ferrocarril	de	500	m	de	longitud.		

El	tipus	de	vagons	que	portarà	el	nostre	ferrocarril	seran	els	vagons	tipus	MA5	–	Laaeks.	Aquet	tipus	de	
vagons	es	construeixen	des	de	l’any	1995	i	són	els	més	utilitzats	en	tota	Europa	pel	transport	de	vehicles	
per	ferrocarril.	Les	seves	característiques	són	les	següents:	

Número	de	pisos	 2	
Càrrega	màxima	(t)	 21,5	
Velocitat	(km/h)	 100	

Longitud	entre	extrems	(m)	 27	
Altura	màxima	(m)	 3,61	

Longitud	del	pis	inferior	(m)	 25,68	
Longitud	pis	superior	(m)	 26,52	

Frenada	 Aire	comprimit	
Taula	23.	Característiques	vagó	MA5	–	Laaeks.	Elaboració	pròpia.	Font:	Renfe	

Una	altre	característica	important	d’aquet	tipus	de	vagó	és	que	la	passarel·la	superior	és	mòbil,	per	tant	
permet	diferents	distribucions	i	adaptar-se	a	les	mesures	que	tinguin	els	vehicles	a	transportar.	El	trincat	
dels	 vehicles	es	 fa	mitjançant	 calces,	 a	més	de	 tenir	 la	part	 lateral	entre	pis	 i	pis	protegida	amb	unes	
malles.		

	
Figura	22.	Vagó	MA5	-	Laaes.	www.pecovasarenfe.com	

Com	tenim	un	ferrocarril	de	500	m	de	longitud	i	vagons	de	27	m,	per	saber	quants	vagons	podem	portar,	
dividim	la	longitud	del	ferrocarril	i	la	del	vagó.	Obtenim	el	resultat	de	18	vagons.	

	

Després	de	decidir	la	longitud	del	ferrocarril,	anem	a	calcular	quants	vehicles	podem	transportar.	Cada	
vagó	té	27	m	de	 longitud	 i	 té	dos	pisos,	el	pis	 inferior	de	25,68	m	 i	el	 superior	de	26,52	m.	Per	saber	
quants	vehicles	podem	transportar	dividim	la	longitud	de	cada	pis	entre	4,263	m,	que	és	la	longitud	del	
vehicle	a	transportar.		
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-	Pis	inferior	

25,68
4,263

= 6,023	𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠	

	

-	Pis	superior	

26,52
4,263

= 6,22	𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠	

	

Com	a	resultat	tenim	que	a	cada	pis	podem	transportar	6	vehicles,	per	tant,	12	vehicles	en	cada	vagó.	
Abans	de	calcular	el	total	de	vehicles,	comprovem	si	els	vagons	suportarien	el	pes	dels	12	vehicles.	Cada	
vehicle	pesa	1.213	kg	i	això	multiplicat	per	12	dóna	el	resultat	de	14.556	kg.	Mirant	les	característiques	
del	vagons,	veiem	que	suporten	una	càrrega	màxima	de	21.500	kg,	per	tant,	el	vagons	si	que	permetrien	
la	càrrega	dels	vehicles.	

	

Si	ara	multipliquem	aquets	12	vehicles	per	vagó	pels	18	vagons,	obtenim	un	total	de	216	vehicles.	

	

Pel	que	fa	a	la	locomotora,	l’únic	model	que	podem	escollir	és	el	Dièsel	319.2.	La	raó	principal	per	la	
qual	només	podem	seleccionar	aquesta	locomotora	és	que	és	l’única	de	Renfe	Mercancías	que	pot	
accedir	a	l’ample	de	via	internacional	(1,455m),	que	és	el	que	hi	ha	a	tota	Europa,	mentre	que	a	Espanya	
hi	ha	ample	ibèric	(1,668m)	majoritàriament.	Respecte	aquet	fet,	es	volen	fer	un	conjunt	de	millores	de	
la	xarxa	ferroviària	espanyola	per	tenir	més	quilòmetres	amb	ample	de	via	internacional.	A	continuació	
anem	a	conèixer	les	característiques	d’aquest	tipus	de	locomotora.	

	
Figura	23.	Característiques	generals	de	la	locomotora	Dièsel	319.2.	Font:	Renfe	
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Figura	24.	Locomotora	Dièsel	319.2.	Font:	Renfe	

5.3.3.	Estudi	del	camió	

Per	definir	les	característiques	del	camió,	ens	ajudarem	de	les	dades	publicades	per	l’Observatori	de	
mercat	del	transport	de	mercaderies	per	carretera.	Aquet	observatori	va	publicant	dades	de	diferents	
tipus	de	camions	en	funció	de	la	mercaderia	que	transporten.	

	

En	la	publicació	número	25	del	març	de	2016	trobem	les	dades	més	actualitzades	pel	tipus	de	camió	que	
nosaltres	necessitem,	que	és	un	porta	vehicles.	

CARACTERÍSTIQUES	TÈCNIQUES	 CARACTERÍSTIQUES	D'EXPLOTACIÓ	

Potència	 385	CV	 Recorreguts	en	càrrega	superiors	a	200	km	

Massa	Màxima	Autoritzada	 40.000	kg	
Quilòmetres	recorreguts	

anualment	
135.000	km	

Número	d'eixos	 4	 Recorregut	anual	en	càrrega	 81%	

Número	de	pneumàtics	 14	 Consum	mitjà	 40	l/100km	

Taula	24.	Característiques	d’un	porta	vehicles.	Elaboració	pròpia.	Font:	Observatori	del	mercat	del	transport	de	
mercaderies	per	carretera	número	25	del	març	de	2016.	

	
Figura	25.	Imatge	d’un	porta	vehicles.	

Pel	camió	establirem	que	el	remolc	que	portarà	per	poder	transportar	els	vehicles	hi	caben	8	vehicles.	
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5.4.	RUTES	

Una	part	important	per	l’anàlisi	serà	conèixer	les	rutes	per	a	cada	tipus	de	transport.	A	continuació	
detallarem	les	rutes	pel	transport	marítim,	pel	transport	per	ferrocarril	i	pel	transport	per	carretera.	

5.4.1.	Transport	marítim	

Per	conèixer	la	distància	que	hi	ha	entre	el	Port	de	Barcelona	i	el	Port	de	Livorno	pel	transport	marítim,	
utilitzarem	una	pàgina	web	especialitzada	en	la	recerca	de	rutes	marítimes	anomenada	Searates.		

	

	
Figura	26.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	via	marítima.	Font:	www.searates.com	

Una	vegada	generada	la	ruta	amb	la	distància,	procedim	a	calcular	el	temps.	Com	en	l’estudi	del	vaixell	
hem	establert	una	velocitat	màxima	de	22,5	kn,	considerarem	20	kn	com	a	velocitat	mitjana	per	la	ruta.	

	

A	més,	tindrem	en	compte	la	sortida	del	Port	de	Barcelona	i	l’entrada	al	Port	de	Livorno,	on	la	velocitat	
es	redueix	degut	a	tota	la	maniobra.	Afegirem	mitja	hora	per	a	cada	operació.	

	

D’aquesta	manera,	dividint	la	distància	(454,75	nm)	entre	la	velocitat	(20	kn)	obtindrem	el	temps.	El	
resultat	que	ens	dóna	és	que	el	temps	total	seran	22	hores	i	44	minuts	de	trajecte.	Afegint-li	1	hora	per	
les	operacions	de	sortida	i	d’entrada	dels	ports,	obtenim	un	total	de	23	hores	i	44	minuts.	

5.4.2.	Transport	ferroviari	

Com	ja	hem	dit	anteriorment,	la	ruta	ferroviària	que	utilitzarem	en	aquet	anàlisi	serà	seguint	els	
corredors.	Els	corredors	que	hem	vist	en	anterioritat	un	per	un,	formen	una	xarxa	que	cobreix	tota	
Europa,	com	podem	veure	en	aquet	mapa.	
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Figura	27.	Mapa	dels	RFC.	Font:	www.rne.eu	

Aquet	és	el	mapa	dels	RFC	més	actualitzat	que	hi	ha	disponible	ara	mateix,	amb	les	últimes	extensions	
previstes.	Podem	veure	els	nou	RFC,	amb	totes	les	seves	estacions	i	 les	estacions	en	les	que	es	creuen	
amb	altres	corredors	i	on	es	pot	fer	transbord	de	mercaderies.	

	

La	ruta	que	necessitem	nosaltres	per	tal	de	transportar	els	vehicles	des	de	Barcelona	fins	Livorno,	està	
formada	per	dos	corredors,	el	Corredor	del	Mediterrani	(RFC	6)	i	el	Corredor	Escandinau	–	Mediterrani	
(RFC	3).	

	

El	transport	s’inicia	des	de	Barcelona	amb	el	RFC	6,	pel	qual,	el	tren	sortirà	d’Espanya	 i	s’endinsarà	en	
territori	francès,	via	el	qual	arribarà	a	Itàlia	fins	a	l’estació	de	Verona.	A	Verona	estarà	el	nostre	punt	de	
transbord	per	 canviar	 els	 vehicles	de	 tren	 i	 carregar-los	 en	un	 tren	del	RFC3	direcció	 sud.	Amb	aquet	
corredor	els	vehicles	arribaran	a	Livorno,	la	seva	destinació	final.	

	
Figura	28.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	via	RFC.	Elaboració	pròpia.	Font:	www.rne.eu	
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En	aquest	gràfic	podem	veure	el	dibuix	de	la	ruta	des	de	l’inici,	macat	amb	una	quadrat	verd,	passant	pel	
punt	de	transbord	de	la	mercaderia,	marcat	amb	un	cercle	groc,	i	finalitzant	en	el	punt	de	destí,	marcat	
amb	un	cercle	vermell.	

	

Pel	 que	 fa	 al	 RFC	 6,	 amb	 el	mapa	més	 ampliat,	 veiem	 les	 diferents	 estacions	 principals	 per	 les	 quals	
passarà	el	tren	transportant	els	vehicles.	Aquestes	estacions	són	les	següents:	

• Port	de	Barcelona	
• Figueres	Vilafant	
• Perpinyà	
• Nimes	
• Avinyó	
• Valence	
• Lió	
• Ambérieu	
• Torí	
• Novara	
• Milà	
• Verona	

	

A	part	de	 les	estacions,	una	altre	cosa	 important	a	saber	és	 la	distància	que	recorrerà	el	 tren	a	través	
d’aquet	RFC	6	fins	a	l’estació	de	Verona,	que	és	el	punt	de	transbord.	Per	tal	d’aconseguir	la	longitud	en	
km,	mirem	la	distància	que	hi	ha	entre	les	principals	estacions	citades	anteriorment.	

RUTA	 DISTÀNCIA	(KM)	
Port	de	Barcelona	-	Figueres	Vilafant	 130	

Figueres	Vilafant	-	Perpinyà	 44	
Perpinyà	-	Nimes	 208	
Nimes	-	Avinyó	 92	
Avinyó	-	Valence	 124	
Valence	-	Lió	 159	
Lió	-	Ambérieu	 46	
Ambérieu	-	Torí	 185	
Torí	-	Novara	 99	
Novara	-	Milà	 45	
Milà	-	Verona	 148	

TOTAL	 1280	
Taula	25.	Distàncies	RFC6.	Elaboració	pròpia.	Font:	Rail	Freight	Corridor	6	Implementation	Plan	TT	2015/2016	

Com	podem	veure,	el	tren	recorrerà	1280	km	pel	RFC	del	Mediterrani	des	del	Port	de	Barcelona	fins	a	
Verona.	En	aquesta	estació,	els	vehicles	hauran	de	ser	transbordats	a	un	altre	tren,	el	qual	recorri	el	RFC	
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3,	que	és	el	Corredor	Escandinau	–	Mediterrani.	Les	estacions	per	les	que	passarà	el	tren	fins	arribar	a	
Livorno,	totes	elles	en	territori	italià,	són:	

• Verona	
• Bolonya	
• Florència	
• Pisa	
• Livorno	

	

RUTA	 DISTÀNCIA	(KM)	
Verona	-	Bolonya	 120	
Bolonya	-	Florència	 95	
Florència	-	Pisa	 78	
Pisa	-	Livorno	 22	

TOTAL	 315	
Taula	26.	Distàncies	RFC3.	Elaboració	pròpia.	Font:	www.ecotransit.org	

La	ruta	discorrerà	per	315	km	del	RFC	Escandinau	–	Mediterrani	des	de	Verona	fins	a	Livorno,	el	nostre	
punt	de	destí.	Per	tant,	sumant	els	quilòmetres	dels	dos	corredors:	

RUTA	 DISTÀNCIA	(KM)	
Rail	Freight	Cargo	6	 1280	
Rail	Freight	Cargo	3	 315	

TOTAL	 1595	
Taula	27.	Distància	total.	Elaboració	pròpia.	

El	total	de	quilòmetres	en	ferrocarril	de	la	ruta	des	del	Port	de	Barcelona	fins	Livorno	és	de	1595	km.	Per	
calcular	 el	 temps	 total,	 estimarem	 que	 la	 velocitat	 del	 ferrocarril	 serà	 de	 80	 km/h,	 degut	 a	 que	 la	
màxima	velocitat	de	la	locomotora	són	100	km/h	i	en	que	hi	ha	punts	que	haurà	de	reduir	la	velocitat.	
Per	tant	tenim	que	el	temps	serà	de	19,9375	hores,	o	el	que	és	el	mateix,	19	hores	i	56	minuts.		

5.4.3.	Transport	per	carretera	

En	aquest	apartat	explicarem	la	ruta	a	seguir	pel	nostre	camió	portavehicles	des	de	la	seva	sortida	del	
Port	de	Barcelona,	 fins	a	 la	 seva	arribada	al	Port	de	Livorno.	La	 ruta	serà	 la	més	directa	entre	els	dos	
punts,	ja	que	és	un	transport	directe	i	no	necessitem	que	el	camió	passi	per	un	lloc	específic	per	tal	de	
fer	transbord	de	la	mercaderia	com	passava	en	el	cas	del	ferrocarril.	
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Figura	29.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	per	carretera.	Font:	Font:	www.viamichelin.com	

A	partir	d’aquesta	imatge	que	hem	generat	amb	la	Guia	Repsol	podem	saber	que	la	distància	total	serà	
de	1.041	km.	A	continuació	analitzarem	la	ruta	per	països.	

	

Espanya	

Com	ja	sabem	el	punt	d’inici	és	el	Port	de	Barcelona,	i	des	d’aquí	es	pren	direcció	nord-est	a	través	de	la	
C-33	per,	a	continuació,	anar	a	agafar	l’autopista	AP-7	per	tal	de	creuar	Catalunya	per	la	part	del	Vallès.		

	
Figura	30.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	via	carretera.	Imatge	1.	Font:	www.viamichelin.es	

Seguint	 per	 la	 AP-7	 direcció	 nord,	 passant	Girona	 i	 Figueres	 fins	 arribar	 a	 la	 frontera	 entre	 Espanya	 i	
França,	a	La	 Jonquera,	on	 ja	ens	endinsarem	en	territori	 francès.	A	 l’arribar	a	aquesta	zona,	portarem	
recorreguts	170,52	km	des	del	punt	d’inici.	
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Figura	31.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	via	carretera.	Imatge	2.	Font:	www.viamichelin.es	

França	

Entrant	a	França	per	El	Portús,	la	carretera	passa	a	ser	l’A9.	Per	territori	francès	discorrerà	la	gran	part	
de	la	nostra	ruta,	ja	que	és	un	país	que	em	de	creuar	sencer	per	la	seva	costa	mediterrània.	Després	de	
passar	 la	 frontera	 entre	 Espanya	 i	 França	 seguirem	 l’A9	 passant	 per	 llocs	 importants	 com	 Perpinyà,	
Narbona,	Montpeller	i	Nimes.	En	aquesta	primera	part	dins	de	França,	el	conductor	del	camió	haurà	de	
fer	la	primera	parada	per	descansar.	

	
Figura	32.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	via	carretera.	Imatge	3.	Font:	www.viamichelin.es	
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Seguim	creuant	França	per	la	seva	zona	sud,	des	de	l’oest	cap	a	l’est.	A	Nimes	es	deixa	la	carretera	A9	i	
s’agafa	 l’A54	 fins	 arribar	 a	 Salon-de-Provence	 on	 agafarem	 l’A7/E80	 i	més	 endavant	 l’A8/E80,	 la	 qual	
seguiríem	ja	fins	arribar	a	la	frontera	entre	França	i	Itàlia.	Fins	arribar	a	la	frontera	entre	els	dos	països,	a	
l’altura	de	la	població	de	Menton,	haurem	recorregut	uns	538,73	km	per	les	carreteres	franceses.	

	
Figura	33.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	via	carretera.	Imatge	4.	Font:	www.viamichelin.es	

Itàlia	

Entrem	a	Itàlia	per	la	seva	frontera	de	la	zona	oest	i	continuem	per	la	mateixa	carretera	que	ens	porta	
per	la	costa	mediterrània	italiana	i	que	passa	a	dir-se	E80	per	la	seva	nomenclatura	europea.	

	
Figura	34.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	via	carretera.	Imatge	5.	Font:	www.viamichelin.es	

Seguint	per	la	E80	rodejaríem	dos	ports	importants	com	són	Gènova	i	La	Spezia.	
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Figura	35.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	via	carretera.	Imatge	6.	Font:	www.viamichelin.es	

	
Figura	36.	Ruta	Barcelona	–	Livorno	via	carretera.	Imatge	7.	Font:	www.viamichelin.es	

Finalment,	després	de	recórrer	331,75	km	per	territori	italià,	arribem	al	Port	de	Livorno.	

	

Per	 trobar	 el	 temps	 total	 de	 la	 ruta	 per	 carretera,	 dividirem	els	 1.041	 km	entre	 la	 velocitat	mitja	 del	
camió,	que	la	suposarem	de	70	km/h.	D’aquesta	manera	tenim	que,	fent	la	divisió,	el	temps	total	de	la	
ruta	és	de	14,87	hores,	o	el	que	és	el	mateix,	14	hores	i	52	minuts.		
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6.	COSTOS	INTERNS	

6.1.	TRANSPORT	MARÍTIM	

Els	costos	interns	en	el	transport	marítim	són	un	total	de	sis,	els	que	veurem	a	continuació.	Els	costos	els	
calcularem	mitjançant	unes	fórmules	que	seran	extretes	d’una	tesis	doctoral:	Diseño	de	un	simulador	de	
costes	y	tiempos,	para	evaluar	el	transporte	rodados	de	mercancías	versus	transporte	marítimo	de	corta	
distancia,	realitzada	per	Manuel	Rodríguez	Nuevo	i	dirigida	per	Xavier	Martínez	de	Osés.	UPC	2010.	
Aquesta	tesis	ens	permet	calcular	els	costos	del	vaixell	mitjançant	el	seu	GT.	

6.1.1.	Exposició	dels	costos	

1.	Cost	del	capital	(Ccapital):	

Està	relacionat	amb	l’amortització	del	vaixell.	És	difícil	d’establir,	ja	que	dependrà	de	les	característiques	
que	tingui	el	vaixell,	els	preus	de	les	drassanes,	les	exigències	de	l’armador,	els	interessos	vigents	pel	
capital	prestat,	etc.	

𝐶_`abc`d = 6,827	×	𝐺𝑇f,gh	(€/dia)3	

𝐶_`abc`d = 6,827	×	45.366f,gh = 5.860,98	€/𝑑𝑖𝑎	

	

2.	Cost	de	reparacions,	assegurances,	manteniment	i	tràmits	(Cramt):	

És	molt	difícil	 trobar	un	valor	 real	per	 representar	aquets	 costos,	però	 s’estima	que	 són	un	3,5%	dels	
costos	del	capital	diari.	

𝐶l`mc = 0,238	×	𝐺𝑇f,gh	(€/dia)3	

𝐶l`mc = 0,238	×	45.366f,gh = 204,32	€/𝑑𝑖𝑎	

	

3.	Costos	de	la	tripulació	(Ctripulació):	

																																																													

	

	
3	 Tesis	 doctoral.	 Diseño	 de	 un	 simulador	 de	 costes	 y	 tiempos	 para	 evaluar	 el	 transporte	 rodado	 de	
mercancías	versus	transporte	marítimo	de	corta	distancia.		
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Aquets	costos	també	són	difícils	de	d’establir,	ja	que	depenen	de	molts	factors	com	són	les	dimensions	
del	vaixell,	l’automatització	de	les	operacions,	la	predisposició	de	l’amador,	etc.	

𝐶clband`_bó = 1,043	×	𝐺𝑇f,gpq	(€/dia)3	

𝐶clband`_bó = 1,043	×	45.366f,gpq = 787,3	€/𝑑𝑖𝑎	

	

4.	Cost	de	les	taxes	i	les	tarifes	portuàries	(Ctaxes	i	tarifes):	

Variaran	en	funció	del	port	en	el	que	estiguem,	ja	que	les	taxes	i	les	tarifes	són	diferents	en	cada	port.	

𝐶c`rst	b	c`lbust = 69,68	×	𝐺𝑇f,vgh + 87,26	×	𝐺𝑇f,xfq	(€/parada)3	

𝐶c`rst	b	c`lbust = 69,68	×	45.366f,vgh + 87,26	×	45.366f,xfq = 30.231,44	€/𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎	

	

5.	Cost	de	l’operativa	portuària	(Cop):	

Igual	que	en	el	 cas	del	 cost	de	 les	 taxes	 i	 les	 tarifes,	el	 cost	de	 l’operativa	portuària	 també	variarà	en	
funció	del	port	en	el	que	estiguem.	

𝐶za = 215,33	×	𝐺𝑇f,vp	(€/parada)3	

𝐶za = 215,33	×	45.366f,vp = 17.472	€/𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎	

	

Per	poder	fer	els	càlculs	de	les	fórmules	citades	anteriorment,	haurem	d’expressar	el	temps	invertit	en	
la	 ruta	 a	 recórrer	 en	 dies,	 ja	 que	 els	 costos	 del	 capital,	 de	 tripulació	 i	 de	 reparacions,	 assegurances,	
manteniments	i	tràmits	estan	expressats	en	€/dia.	

	

Per	altre	banda,	pels	costos	de	taxes	 i	 tarifes	 i	pels	d’operativa	portuària,	haurem	de	tenir	en	compte	
que	el	vaixell	realitza	dues	parades,	una	en	el	port	d’origen,	Port	de	Barcelona,	i	una	altre	en	el	port	de	
destí,	Port	de	Livorno.	

	

6.	Cost	de	combustible	(Ccombustible):	

Pel	càlcul	del	combustible,	considerarem	el	consum	com	a	200	g/KWh4,	que	és	un	consum	mitjà	de	les	
màquines	 dels	 vaixells	 Vehicles	 Carrier,	 multiplicar-ho	 pel	 temps	 del	 trajecte	 i	 per	 la	 potència	 de	 la	

																																																													

	

	
4	 O.	 Endresen,	 E.	 Sogard,	 H.L.	 Beherens	 i	 P.O.	 Breu	 2007.	 Ahistorical	 reconstruction	 of	 ships	 fuel	
consumption	and	emissions.	Journal	of	Geographical	Reseach	112.	p.	1-17.		



6.	COSTOS	INTERNS	
	
	

	
	

47	

màquina	 del	 vaixell.	 Obtenint	 el	 consum	 de	 la	 màquina,	 ho	 multiplicarem	 pel	 cost	 actual	 del	 MDO	
(Marine	Diesel	Oil),	per	tal	de	saber	el	cost	de	combustible.	

	

Haurem	 de	 tenir	 en	 compte	 en	 aplicar	 el	 MCR	 (posar	 peu	 de	 pagina)	 del	 85%	 a	 la	 potència	 de	 la	
màquina,	 ja	 que	 un	 vaixell	 no	 va	 a	 màxima	 potència	 al	 llarg	 de	 tot	 el	 trajecte.	 D’aquesta	 manera	
multiplicarem	la	potència	per	0,85	

	

Així	doncs,	fent	la	multiplicació	del	consum	pel	temps	del	trajecte	i	per	la	potència	del	vaixell	tenim	que:	

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 = 200
𝑔

𝐾𝑊ℎ
	×	22,7375	ℎ	×	 14.973	𝐾𝑊	×	0,85 = 57.876.259,88	𝑔	

	

Passem	el	resultat	a	tones	i	tenim	que	el	consum	del	nostre	vaixell	serà	de	57,9	Tn.	

	

Per	 acabar	 de	 saber	 el	 cost	 de	 combustible,	 només	 ens	 quedarà	 saber	 el	 preu	 del	 MDO.	 El	 preu	 el	
sabrem	mitjançant	la	pàgina	web	www.bunkerworld.com.	A	dia	d’aquest	estudi,	el	preu	del	dièsel	està	a	
486,6	$/Tn.	Si	passem	aquesta	dada	a	€/Tn,	tenim	que	el	resultat	és	de	429,787	€/Tn.	És	evident	que	el	
preu	del	combustible	no	sempre	serà	el	mateix,	variarà	en	funció	del	preu	del	MDO,	acrònim	de	Marine	
Diesel	Oil.	

𝐶_zm{ntcb{ds = 57,9	𝑇𝑛	×	429,787
€
𝑇𝑛

= 24.884,67	€	

6.1.2.	Càlculs	

COSTOS	INTERNS	DEL	TRANSPORT	MARÍTIM	

Distància	 GT	 Temps	 Càrrega	

454,75	nm	=		842,2	km	 45.366	 22,7375	hores	=	22h	44min	 4.237	CEU	=	5.139,481	Tn	

Cost	del	capital	 5.860,98	€/dia	

Cost	de	reparacions,	assegurances,	manteniment	i	tràmits	 204,32	€/dia	

Costos	de	la	tripulació	 787,3	€/dia	

Cost	de	les	taxes	i	tarifes	portuàries	 30.231,44	€/parada	

Cost	de	l’operativa	portuària	 17.472	€/parada	

Cost	del	combustible	 24.884,67	€	

Taula	28.	Costos	interns	del	transport	marítim.	Elaboració	pròpia.	
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COSTOS	INTERNS	DEL	TRANSPORT	MARÍTIM	

Distància	 GT	 Temps	 Càrrega	

454,75nm	=	842,2	
km	

45.366	 22,7375	hores	=	0,94739	dies	 4.237	CEU	=	5.139,481	Tn	

Cost	del	capital	 5.552,67	€	

Cost	de	reparacions,	assegurances,	manteniment	i	tràmits	 193,57	€	

Costos	de	la	tripulació	 745,89	€	

Cost	de	les	taxes	i	tarifes	portuàries	 60.462,88	€	

Cost	de	l’operativa	portuària	 34.944	€	

Cost	del	combustible	 24.884,67	€	

Sumatori	 126.783,68	€	

Benefici	 19.017,55	€	

TOTAL	 145.801,23	

Taula	29.	Càlcul	dels	costos	interns	del	transport	marítim.	Elaboració	pròpia.	

COSTOS	INTERNS	DEL	TRANSPORT	MARÍTIM	PER	CEU	

Distància	 GT	 Temps	 Càrrega	

454,75	nm	=	842,2	km	 45.366	 22,7375	hores	=	0,94739	dies	 4.237	CEU	=	5.139,481	Tn	

Cost	del	capital	 1,31	€		

Cost	de	reparacions,	assegurances,	manteniment	i	tràmits	 0,046	€	

Costos	de	la	tripulació	 0,176	€	

Cost	de	les	taxes	i	tarifes	portuàries	 14,27	€	

Cost	de	l’operativa	portuària	 8,247	€	

Cost	del	combustible	 5,87	€	

Sumatori	 28,61	€	

Benefici	 4,29	€	

TOTAL	 32,9	€	

Taula	30.	Costos	interns	del	transport	marítim	per	CEU.	Elaboració	pròpia.	
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6.2.	TRANSPORT	FERROVIARI	

Per	calcular	els	costos	ens	basarem	amb	la	informació	que	proporciona	la	companyia	Renfe.	A	més,	com	
el	punt	de	partida	està	dins	d’Espanya,	també	ens	basarem	amb	les	dades	que	ofereix	l’Observatori	del	
Ferrocarril	en	Espanya.	

6.2.1.	Exposició	dels	costos		

1.	Cost	d’energia	

El	cost	que	sortirà	d’aquest	apartat	serà	el	degut	al	consum	de	combustible	de	la	locomotora,	i	a	major	
potència	que	tingui	la	locomotora,	major	serà	el	consum.	La	locomotora	que	nosaltres	utilitzarem	no	té	
una	 gran	 potència	 (1.455	 kW),	 per	 tant	 s’estima	 que	 el	 seu	 consum	 serà	 de	 3,36	 l/km.	 Si	 tenim	 en	
compte	que	el	preu	actual	del	combustible	que	necessiten	(gasoil	B)	esta	en	0,76€/l,	ens	sortirà	que	el	
cost	d’energia	del	nostre	ferrocarril	serà	de	2,55€/km.	

	

2.	Cost	del	personal	de	conducció	

Segons	el	R.D.	664/2015	del	17	de	juliol,	pel	tipus	de	ferrocarril	i	pel	tipus	de	transport	que	haurem	de	
completar,	el	nostre	ferrocarril	haurà	de	circular	amb	dos	maquinistes.	El	cost	del	personal	de	conducció	
que	tindrem	estarà	condicionat	pel	cost	dels	maquinistes,	en	funció	dels	salaris	estipulats	en	el	Conveni	
Col·lectiu	de	RENFE,	segons	el	qual,	un	maquinista	treballa	230	dies	a	l’any.	

Salari	anual	 26.530,43	€	
Dietes	i	primes	de	producció	 5.487,68	€	
Compensacions	per	excés	de	jornada	 4.362,74	€	
Assegurances	socials	 12.604,82	€	
Formació	y	reconeixements	mèdics	 3.086,49	€	
Manutenció	i	hospedatge	 14.872,15	€	
TOTAL	 66.944,31	€	

Taula	31.	Cost	del	maquinista.	Elaboració	pròpia.	Font:	Taules	Salarials	RENFE	

Amb	la	part	del	cost	del	maquinista	coneguda,	haurem	d’aplicar	la	fórmula	d’hores	de	producció	anuals	
que	ens	dóna	l’Observatori	del	Ferrocarril.		

	
Figura	37.	Fórmula	de	les	hores	de	producció	anuals	d’un	maquinista.	Font:	Costes	del	transporte	de	mercancías	

por	ferrocaril,	Vicente	Rallo	Guinot.	

Segon	el	R.D.	2387/2004,	 les	màximes	hores	consecutives	que	pot	treballar	un	maquinista	són	6,	però	
per	 seguretat,	 se’n	 consideren	 5.	 El	 número	 230	 fa	 referència	 a	 la	 quantitat	 d’hores	 que	 treballa	 un	
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maquinista	a	 l’any.	La	velocitat	mitja	serà	 la	que	hem	establert	amb	anterioritat,	70	km/h,	 i	el	kr	és	el	
coeficient	de	reducció,	que	serà	de	0,5	al	ser	un	tràfic	de	mercaderies.	Aplicant	la	fórmula	obtenim	un	
resultat	de:	

𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó	𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 = 230	×	5	×	70	×	0,5 = 40.250	𝑘𝑚/𝑎𝑛𝑦	

	

Com	tenim	un	cost	de	maquinista	de	66.944,31€/any	i	una	producció	d’aquet	de	40.250	km/any,	el	cost	
directe	del	personal	de	conducció	per	quilòmetre	que	tindrem	serà	de	1,66€/km.	Tenint	en	compte	que	
necessitem	dos	maquinistes	en	el	ferrocarril,	el	cost	final	serà	de	3,32€/km.	

	

3.	Cost	del	manteniment	de	les	locomotores	

Ens	 alguns	 països	 europeus,	 entre	 ells	 Espanya,	 França	 i	 Itàlia,	 s’accepta	 la	 correlació,	 que	 ha	 estat	
contrastada	 en	 diferents	 estudis,	 entre	 el	 valor	 de	 compra	 de	 les	 locomotores	 i	 els	 costos	 de	
manteniment	 que	 requereixen.	 La	 relació	 per	 les	 locomotores	 dièsel	 és	 del	 7%.	 S’estima	 que	 una	
locomotora	dièsel	d’un	 cost	d’adquisició	de	3	milions	d’€	 tindria,	per	una	producció	mitja	de	100.000	
km/l’any,	un	cost	de	manteniment	de	2,1€/km.	

	

El	 més	 habitual	 avui	 en	 dia	 és	 que	 les	 empreses	 ferroviàries	 subscriguin	 amb	 el	 conductor	 de	 la	
locomotora	un	 contracte	de	manteniment	 a	 llarg	 termini,	 que	 sol	 ser	de	10	anys	o	més.	 La	 forma	de	
pagament	 que	 estableix	 aquet	 contracte	 és	 d’un	 pagament	 fixe	 i	 d’un	 altre	 variable,	 en	 funció	 dels	
quilòmetres	recorreguts.	Per	produccions	mitges	d’entre	80.000	i	130.000	km	i	uns	costos	d’adquisició	
d’entre	2,3	i	3,4	milions	d’€,	ens	resulta	un	cost	mig	que	per	les	locomotores	dièsel	és	de	2,55€/km.	

	

Pel	 nostre	estudi	 tenim	 locomotores	dièsel	 319.2,	 que	el	 seu	 cost	 és	de	3	milions	d’€	 i	 que	 tenen	un	
rendiment	de	100.000	km/any,	per	tant,	el	seu	cost	de	manteniment	sortirà	de	la	següent	fórmula.	

0,07	×	
3.000.000
100.000

= 2,1	€/𝑘𝑚	

	

4.	Cost	del	manteniment	dels	vagons	

En	alguns	països	europeus	s’accepta	valorar	el	cost	anual,	per	a	recorreguts	de	40.000	km,	en	el	3%	del	
l’import	d’adquisició.	El	preu	d’adquisició	dels	nostre	vagons,	els	MA5	–	Laaeks,	és	de	80.000€.		

	

Per	 transformar	el	 cost	unitari	 del	manteniment	d’un	vagó	en	el	 cost	del	quilòmetre	pel	 concepte	de	
manteniment	de	vagons,	és	necessari	saber	l’activitat	de	cada	empresa	i	el	seu	tràfic	concret,	quina	és	la	
seva	composició	mitja	i	quins	recorreguts	anuals	efectua	cada	vagó.	
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Pel	nostre	anàlisi,	tenim	un	tren	de	18	vagons	amb	un	cost	unitari	de	80.000€	i	cadascun	d’ells	recorre	
anualment	una	mitja	de	40.000	km.	El	cost	del	quilòmetre	pel	concepte	de	vagons	seria	de:	

3%	de	80.000€	 2.400	€	
2.400€	x	18	vagons	 43.200	

43.200€/40.000	km	 1,08	€/km	

Taula	32.	Cost	del	manteniment	dels	vagons.	Elaboració	pròpia.	

5.	Cost	d’amortització	de	la	locomotora	

Aquet	cost	està	relacionat	amb	el	cost	de	compra	de	la	locomotora	i	als	quilòmetres	de	producció	que	
realitzi	cada	any.	Els	factors	que	poden	alterar	el	preu	unitari	de	la	locomotora	són:	

• El	volum	de	la	demanda	
• Si	 les	 locomotores	 són	 una	 continuació	 d’una	 sèrie	 de	 les	 que	 es	 porten	 fabricades	 milers	

d’unitats,	o	pel	contrari,	si	s’han	de	carregar	tots	els	costos	d’enginyeria	de	disseny	a	un	volum	
reduït	d’unitats.	

• Les	relacions	que	lliguen	al	comprador	amb	el	venedor.	

	

Per	 poder	 calcular	 els	 nostres	 costos	 d’amortització	 de	 la	 locomotora,	 haurem	 d’estudiar	 compres	
importants	de	locomotores	dièsel	a	Europa:	

	 -	 A	 Lituània,	 la	 companyia	 que	 s’encarrega	 de	 l’explotació	 dels	 ferrocarrils,	 va	 ampliar	 la	 seva	
	 flota	amb	10	locomotores	Siemens,	amb	un	cost	total	de	35	milions	d’€,	a	raó	de	3,5	milions	d’€	
	 cadascuna.	

	 -	 La	 companyia	 de	 leasing	 europea	 Ángel	 Trains,	 va	 adquirir	 18	 locomotores	 del	 fabricant	
	 Vossloh	per	55	milions	d’€,	el	que	suposa	3,09	milions	d’€	cada	unitat.	

	 -	La	companyia	francesa	SNCF	 li	va	encarregar	a	 l’empresa	Bombardier,	el	subministrament	de	
	 80	locomotores	dièsel-elèctriques	per	un	import	de	280	milions	d’€,	3,5	milions	d’€	per	unitat.	

	

Com	hem	dit	anteriorment,	tenim	una	locomotora	de	3	milions	d’€	i	suposem	un	valor	residual	del	10%,	
li	donem	un	termini	d’amortització	de	25	anys	i	100.000	km/any	de	recorregut	mig.	

Cost	anual	d’amortització	=	(0,9	x	3.000.000)	/	25	=	108.000	€/any		

	

Com	la	producció	mitja	anual	és	de	100.000	km,	tenim	un	cost	per	quilòmetre	produït	d’1,08	€/km.	

	

6.	Cost	d’amortització	dels	vagons	

Com	en	el	cas	de	les	locomotores,	els	costos	d’amortització	dels	vagons	depenen	del	valor	d’adquisició,	
del	termini	d’amortització	i	del	recorregut	anual	que	tinguin.	Per	aquet	estudi	tenim	vagons	MA5	de	la	
sèrie	 Laaeks,	 que	 tenen	 un	 cost	 de	 80.000€.	 Els	 vagons	 no	 recorren	 tants	 quilòmetres	 com	 les	



Anàlisi	comparatiu	dels	costos	del	transport	de	vehicles	entre	Barcelona	i	Itàlia	
	
	

	

	
52	

locomotores,	 ja	que	es	poden	passar	bastants	dies	 sense	 ser	utilitzats	en	 les	 terminals	perquè	només	
tenen	 la	 funció	 de	 transportar	 vehicles.	 Per	 aquest	 fet	 considerarem	 que	 els	 vagons	 recorren	 40.000	
km/any.	

	

El	 nostre	 ferrocarril	 conté	 18	 vagons	 i	 seguim	 considerant,	 com	 en	 la	 locomotora,	 un	 termini	
d’amortització	de	25	anys	i	un	valor	residual	del	10%.	

Cost	d’adquisició	dels	vagons=	18	x	80.000€	=	1.440.0000	€	

Cost	anual	d’amortització	=	(0,9	x	1.440.000)	/	25	=	51.840	€	

Cost	per	quilòmetre	produït	=	51.840	€	/	40.000	km	=	1,296	€/km	

	

7.	Cost	de	finançament	de	la	locomotora	

Aquest	cost	s’ha	de	calcular	seguint	una	fórmula	que	utilitza	el	Ministeri	de	Foment:	

	

En	aquesta	fórmula:	

	 -	F	és	el	cost	anual	de	finançament	al	llarg	de	la	vida	útil	estimada	de	la	locomotora		

	 -	T	és	el	termini	en	anys	de	la	devolució	del	préstec	

	 -	P	és	l’import	del	préstec		

	 -	i	és	el	tant	per	cent	d’interès	

	 -	n	són	els	anys	de	vida	útil	de	la	locomotora	

	 -	j	s’obté	de	la	següent	expressió:	

	

Si	suposem	que	el	préstec	P	serà	d’1,5	milions	d’€	amb	un	interès	del	5%,	un	termini	de	devolució	de	12	
anys	i	una	vida	útil	de	la	locomotora	de	25	anys,	tenim	que	el	resultat	de	la	fórmula	és:	

F	=	21.237,5	€/any	

	

Tenint	en	compte	que	la	producció	mitjana	seguirà	sent	de	100.000	km/any,	obtindrem	que	el	cost	de	
finançament	de	la	locomotora	serà	de	0,21	€/km.	
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8.	Cost	de	finançament	dels	vagons	

Com	 hem	 vist	 anteriorment,	 el	 cost	 total	 d’adquisició	 dels	 vagons	 és	 de	 1.440.000€.	 Si	 tenim	 un	
finançament	del	50%	com	en	el	cas	de	la	locomotora,	interès	del	5%	i	el	termini	de	devolució	del	préstec	
serà,	també,	de	12	anys	 i	una	vida	mitja	de	25	anys,	si	apliquem	la	fórmula	anomenada	anteriorment,	
tindrem	una	F	de:	

𝐹 = 	
12	×	720.000	×	0,05	×	1,79581,7958 − 1 − 720.000

25
= 10.194	€/𝑎𝑛𝑦	

	

Per	a	un	recorregut	mig	de	40.000	km/any	de	cada	vagó	tindrem	que	el	cost	per	quilòmetre	en	aquest	
apartat	serà	de:	

Cost	de	finançament	dels	vagons	=	10.194	€/any	/	40.000	km/any	=	0,25	€/km	

	

9.	Cànons	de	circulació	

Les	empreses	del	 transport	 ferroviari	de	mercaderies	han	de	pagar	al	gestor	de	 la	 infraestructura	 tres	
tipus	diferents	de	cànons:	

• Cànon	d’accés:	

	 Per	a	una	empresa	que	supera	els	milió	de	quilòmetres,	com	és	RENFE,	aquet	cànon	suposa	uns	
	 0,062	€/km	per	tren.	

• Cànon	de	reserva	de	capacitat:	

	 Aquest	 cost	 es	 genera	 per	 la	 petició	 d’assignació	 d’un	 solc	 i	 en	 general	 suposa	 0,05	 €/km.	
	 S’eximeixen	els	 trams	compresos	en	els	100	km	anteriors	a	 importants	nuclis	urbans.	Quan	es	
	 sol·licita	un	solc	en	hora	punta,	aquest	cànon	augmenta	fins	als	0,32	€/km.	

• Cànon	de	circulació:	

	 El	cànon	es	produeix	quan	la	circulació	del	tren	es	fa	efectiva	i	importa	un	cost	de	0,06	€/km.	

	

En	total,	el	nostre	ferrocarril	haurà	de	pagar	0,172	€/km	en	concepte	de	cànons	de	circulació.	

	

10.	Serveis	en	terminals	

Les	terminals	són	propietat	d’Adif	a	Espanya,	de	SNCF	a	França	i	de	RFI	a	Itàlia.	Les	empreses	gestores	de	
les	terminals	reben	unes	determinades	quantitats	calculades	d’acord	amb	uns	preus	unitaris	establerts	a	
partir	de	dos	tipus	de	criteris:	

• Serveis	 addicionals:	 són	 unes	 tarifes	 que	 estableix	 cada	 operador	 i	 que	 cada	 any	 es	 van	
actualitzant.	
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• Serveis	auxiliars:	són	preus	acordats	entre	el	gestor	de	la	infraestructura	i	la	empresa	ferroviària	
en	un	conveni.	Aquest	conveni	ha	d’incloure	tot	tipus	de	condicionants	de	qualitat.	

	

Un	dels	costos	més	elevats	en	el	servei	en	terminals	és	el	de	recepció	i	expedició	de	trens,	on	la	tarifa	
que	es	paga	a	Europa	està	en	una	mitja	de	65€.		

	

Per	 aconseguir	 saber	 el	 cost	 del	 servei	 en	 terminals,	 indicarem	que	 l’activitat	 que	 va	 fer	 RENFE	 en	 el	
2014	 va	 requerir	 una	 producció	 de	 42	milions	 de	 quilòmetres	 per	 tren	 i	 que	 per	 tots	 els	 serveis	 en	
terminals,	es	va	pagar	als	gestors	de	les	infraestructures	una	quantitat	78	milions	d’€.	D’aquestes	dues	
dades	podem	extreure	que	el	cost	en	serveis	en	terminals	serà	de	d’1,86	€/km	per	tren.	

	

Resum	total	dels	costos	

Per	clarificar	tot	el	conjunt	de	costos,	anem	a	elaborar	una	taula	resum	on	apareixeran	tots	els	costos	
amb	la	seva	quantitat.	

Taula	resum	dels	costos	del	transport	ferroviari	
Cost	d'energia	 2,55	€/km	
Cost	del	personal	de	conducció	 3,32	€/km	
Cost	del	manteniment	de	locomotores	 2,1	€/km	
Cost	del	manteniment	dels	vagons	 1,08	€/km	
Cost	d'amortització	de	la	locomotora	 1,08	€/km	
Cost	d'amortització	dels	vagons	 1,296	€/km	
Cost	de	finançament	de	la	locomotora	 0,21	€/km	
Cost	de	finançament	dels	vagons	 0,25	€/km	
Cànons	de	circulació	 0,172	€/km	
Serveis	en	terminals	 1,86	€/km	

Taula	33.	Taula	resum	dels	costos	del	transport	ferroviari.	Elaboració	pròpia.	
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6.2.2.	Càlculs		

COSTOS	INTERNS	DEL	TRANSPORT	FERROVIARI	

Distància	 Velocitat	 Temps	 Càrrega	

1.595	km	 80	km/h	 19,9375	hores	=	19h	56min	 216	CEU	=	262,008	Tn	

Energia	 4.067,25	€	

Personal	de	conducció	 5.135,9	€	

Manteniment	de	les	locomotores	 3.349,5	€	

Manteniment	dels	vagons	 1.722,6	€	

Amortització	de	la	locomotora	 1.722,6	€	

Amortització	dels	vagons	 2.067,12	€	

Finançament	de	la	locomotora	 334,95	€	

Finançament	dels	vagons	 398,75	€	

Cànons	de	circulació	 274,34	€	

Serveis	en	terminals	 2.966,7	€	

Sumatori	 22.039,71	€	

Benefici	 3.305,95	€	

TOTAL	 25.345,66	

Taula	34.	Costos	interns	del	transport	ferroviari.	Elaboració	pròpia.	
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COSTOS	INTERNS	DEL	TRANSPORT	FERROVIARI	PER	CEU	

Distància	 Velocitat	 Temps	 Càrrega	

1.595	km	 80	km/h	 19,9375	hores	=	19h	56min	 216	CEU	=	262,008	TN	

Energia	 18,83	€	

Personal	de	conducció	 23,78	€	

Manteniment	de	les	locomotores	 15,5	€	

Manteniment	dels	vagons	 7,975	€	

Amortització	de	la	locomotora	 7,975	€	

Amortització	dels	vagons	 9,57	€	

Finançament	de	la	locomotora	 1,55	€	

Finançament	dels	vagons	 1,846	€	

Cànons	de	circulació	 1,27	€	

Serveis	en	terminals	 13,735	€	

Sumatori	 102,03	€	

Benefici	 15,3	€	

TOTAL	 117,33	€	

Taula	35.	Costos	interns	del	transport	ferroviari	per	CEU.	Elaboració	pròpia.	
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6.3.	TRANSPORT	PER	CARRETERA	

Pel	càlcul	dels	costos	interns	del	camió,	utilitzarem,	com	hem	fet	en	l’apartat	de	l’Estudi	del	camió,	les	
dades	que	ens	proporciona	 l’Observatori	del	mercat	del	 transport	de	mercaderies	per	carretera,	en	el	
seu	número	25	del	març	de	2016.		

6.3.1.	Exposició	dels	costos	

Les	dades	que	ens	dóna	aquest	observatori	per	poder	calcular	els	costos	són	les	següents:	

	
Figura	38.	Costos	interns	anuals	del	porta	vehicles.	Font:	Observatori	del	mercat	del	transport	de	mercaderies	per	

carretera	número	25	del	març	de	2016.	

D’aquesta	taula	podem	extreure	que,	per	percentatges,	els	costos	interns	es	reparteixen	de	la	següent	
forma:	

	
Figura	39.	Distribució	dels	costos	interns	del	porta	vehicles.	Font:	Observatori	del	mercat	del	transport	de	

mercaderies	per	carretera	número	25	del	març	de	2016.	

Com	podem	observar	en	 la	 taula,	els	costos	 interns	els	podem	dividir	en	costos	per	temps	 i	en	costos	
quilomètrics.	
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La	metodologia	que	seguirem	per	calcular	tot	el	conjunt	de	costos	per	temps	serà	la	següent:	

• Seleccionarem	cadascuna	de	les	dades	del	cost	per	temps.	
• Cadascuna	de	les	dades	serà	dividida	per	la	jornada	mitja	anual	d’un	treballador,	que	són	unes	

1800	hores.	
• El	 resultat	d’aquesta	divisió	serà	multiplicat	pel	 temps	que	s’inverteix	en	el	 trajecte,	una	dada	

que	 tenim	 de	 l’apartat	 de	 la	 ruta	 a	 seguir.	 Haurem	 de	 tenir	 en	 compte	 només	 el	 temps	 de	
conducció,	no	el	temps	de	descans,	ja	que	aquestes	hores	de	descans	no	s’inclouen	com	a	hores	
treballades.	

D’aquesta	manera	tenim	que	el	conjunt	de	fórmules	a	calcular	serà	el	següent:	

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó = 	
15.644,96€
1800	𝑘𝑚

	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 = 8,691	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠			

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 	
861,23€
1800	𝑘𝑚

	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 = 0,478	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠	

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = 	
31.411,48€
1800	𝑘𝑚

	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 = 17,451	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠	

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 = 	
8.372,82€
1800	𝑘𝑚

	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 = 4,651	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠	

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠	𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑠 = 	
1.002,95€
1800	𝑘𝑚

	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 = 0,557	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠	

𝐷𝑖𝑒𝑡𝑒𝑠 = 	
16.296€
1800	𝑘𝑚

	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 = 9,053	×	𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠	

Per	 tal	 de	 que	 el	 transport	 sigui	 efectiu	 en	 les	 14h	 i	 52min,	 decidim	 que	 en	 el	 camió	 hi	 vagin	 dos	
conductors.	 D’aquesta	 manera	 el	 camió	 no	 haurà	 d’aturar-se	 per	 descans	 obligatori,	 però	 per	 altre	
banda	haurem	de	multiplicar	els	costos	de	personal	i	de	dietes	per	dos.	

	

Pel	que	fa	als	costos	quilomètrics,	el	que	haurem	de	dividir	serà	cada	cost	entre	el	quilometratge	anual	
que	 ens	 diu	 l’	Observatori	 del	mercat	 del	 transport	 de	mercaderies	 per	 carretera,	 que	 és	 de	 100.000	
km/any,	i	el	multiplicarem	per	la	distància	de	la	ruta.	

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 	
39.942,15€
100.000	𝑘𝑚

	×	𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,3994215	×	𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎	

𝑃𝑛𝑒𝑢𝑚à𝑡𝑖𝑐𝑠 = 	
7.303,94€
100.000	𝑘𝑚

	×	𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,0730394	×	𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎	

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 = 	
3.915€

100.000	𝑘𝑚
	×	𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,03915	×	𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎	

𝑅𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 = 	
5.278,50€
100.000	𝑘𝑚

	×	𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,052785	×	𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎	
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A	part	d’aquets	costos,	també	haurem	de	tenir	en	compte	el	costos	dels	peatges	que	ens	trobarem	al	
passar	per	Espanya,	França	i	Itàlia.	Generant	la	ruta	a	la	pàgina	web	www.viamichelin.es,	obtenim	que	
els	costos	per	peatge	són	de	102,05€.		

6.3.2.	Càlculs	

COSTOS	INTERNS	DEL	TRANSPORT	PER	CARRETERA	

Distància	 Velocitat	 Temps	 Càrrega	

1.041	km	 70	km/h	 14,87	hores	=	14h	52min	 8	CEU	=	9,704	Tn	

Costos	per	temps	

Amortització	 129,23	€	

Finançament	 7,107	€	

Personal	 519	€	

Assegurances	 69,16	€	

Costos	fiscals	 8,28	€	

Dietes	 269,24	€	

Costos	quilomètrics	

Combustible	 415,8	€	

Pneumàtics	 76,03	€	

Manteniment	 40,75	€	

Reparacions	 54,95	€	

Peatges	 102,05	€	

Sumatori	 1.691,6	€	

Benefici	 253,74	€	

TOTAL	 1.945,34	€	

Taula	36.	Costos	interns	del	transport	per	carretera.	Elaboració	pròpia.	
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COSTOS	INTERNS	DEL	TRANSPORT	PER	CARRETERA	PER	CEU	

Distància	 Velocitat	 Temps	 Càrrega	

1.041	km	 70	km/h	 14,87	hores	=	14h	52min	 8	CEU;	9,704	Tn	

Costos	per	temps	

Amortització	 16,15	€	

Finançament	 0,88	€	

Personal	 64,88	€	

Assegurances	 8,645	€	

Costos	fiscals	 1,035	€	

Dietes	 33,65	€	

Costos	quilomètrics	

Combustible	 51,97	€	

Pneumàtics	 9,5	€	

Manteniment	 5,09	€	

Reparacions	 6,87	€	

Peatges	 12,76	€	

Sumatori	 211,43	€	

Benefici	 31,71	€	

TOTAL	 243,14	€	

Taula	37.	Costos	interns	del	transport	per	carretera	per	CEU.	Elaboració	pròpia.	
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7.	COSTOS	EXTERNS	
Els	costos	externs	són	aquells	que	es	produeixen	quan	les	activitats	socials	i	econòmiques	d’un	grup	de	
persones	o	d’una	empresa,	tenen	un	impacte	en	un	altre	grup,	i	aquest	impacte	no	està	compensat	pel	
grup	que	causa	l’impacte.	En	definitiva,	el	cost	extern	és	el	cost	que	té	un	procés	productiu	però	que	no	
recau	sobre	la	mateixa	empresa,	sinó	que	recau	sobre	altres	agents	econòmics.	

	

Els	costos	externs	més	comuns	són	els	costos	de	les	emissions	contaminants,	que	no	només	són	els	més	
comuns,	sinó	que	també	són	els	més	preocupants.	Actualment	estem	vivint	un	escalfament	global	en	el	
nostre	planeta	i,	des	de	ja	fa	uns	anys,	els	costos	externs	en	el	transport	són	motiu	de	discussió	entre	els	
alts	estament	governamentals.		

	

A	 més	 de	 les	 emissions	 contaminants,	 també	 es	 consideren	 costos	 externs	 els	 que	 provoquen	 els	
accidents,	la	congestió	i	el	soroll.	

7.1.	TRANSPORT	MARÍTIM	

Segons	l’estudi	REALISE5,	podem	diferenciar	els	costos	externs	de	la	següent	manera:	

• Cost	de	la	contaminació	atmosfèrica	

	 Aquets	costos	són	els	que	provoquen	les	emissions	de	diòxid	de	sofre	(SO2),	 l’òxid	de	nitrogen	
	 (NOX),	el	monòxid	de	carboni	(CO),	els	compostos	orgànics	volàtils	diferents	al	metà	(Nm-VOC),	
	 les	partícules	en	suspensió	(PM)	i	el	sofre	(S).	

• Cost	de	l’escalfament	global	

	 El	pes	d’aquets	costos	recau	sobre	les	emissions	de	diòxid	de	carboni	(CO2)	i	de	metà	(CH4).	

• Cost	per	soroll	
• Cost	d’accidents	
• Cost	de	congestió	

																																																													

	

	
5	Regional	Action	for	Logistical	Integration	of	Shipping	across	Europe.	5th	F.P.	DG	TREN	UE	2005.	
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7.1.1.	Exposició	dels	costos	

Pel	que	fa	als	costos	de	la	contaminació	atmosfèrica	i	de	l’escalfament	global,	haurem	de	considerar	el	
consum	com	vàrem	 fer	en	 l’apartat	dels	 costos	 interns.	Tenint	el	 consum,	multiplicarem	cada	emissió	
pel	seu	factor	corresponent.	Els	factors	tant	d’emissió	com	de	cost	els	podem	veure	en	la	següent	taula:	

	
Taula	38.	Taula	dels	factors	d’emissió	i	dels	costos	pel	càlculs	dels	costos	externs	del	transport	marítim.	Elaboració	

pròpia.	Font:	Regional	Action	for	Logistical	Integration	of	Shipping	across	Europe.	5th	F.P.	DG	TREN	UE	2005.	

Pel	que	fa	al	cost	per	soroll,	la	manera	de	calcular-ho	serà	multiplicar	0,0042428€6	pel	número	de	CEU	
transportats	i	pel	número	de	parades	per	trajecte.	La	manera	de	calcular	el	cost	de	congestió	serà	igual,	
però	 canviant	 el	 factor,	 que	en	aquest	 cas	 serà	de	3,95€5.	 Finalment,	 per	 calcular	 el	 cost	d’accidents,	
multiplicarem	0,00019€5	per	les	tones	per	quilòmetre,	per	això,	haurem	de	tenir	en	compte	el	pes	de	la	
càrrega.	

	

Pel	que	 fa	al	número	de	parades	a	 tenir	en	 compte	a	 l’hora	de	 fer	el	 càlcul	dels	 costos	de	 soroll	 i	 de	
congestió,	 haurem	 de	 considerar	 que	 són	 dues	 parades,	 com	 ja	 hem	 fet	 en	 l’apartat	 del	 càlcul	 dels	
costos	interns,	al	tenir	un	port	d’origen	i	un	port	de	destí.	

	

	

																																																													

	

	
6	 Factor	 obtingut	 de:	Análisis	 de	 la	 aplicación	del	 Ecobono	 en	 los	 tráficos	mmarítimos	 españoles.	Una	
propuesta	basada	en	los	costos	externos	generados.		
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7.1.2.	Càlculs	

COSTOS	EXTERNS	DEL	TRANSPORT	MARÍTIM	

Distància	 Càrrega	 Temps	 Consum	

454,75	nm	=	842,197	km	 4.237	CEU	=	5.139,481	Tn	 22h	44min	 57.876,26	kg	

	

Cost	de	la	contaminació	
atmosfèrica	

Emissió	(kg)	 Cost	(€)	

Total	 CEU	 Total	 CEU	

SO2	 2.893,813	 0,683	 650,703	 0,153	

NOX	 5.093,111	 1,202	 232,715	 0,055	

CO	 520,886	 0,123	 178,837	 0,042	

Nm-VOC	 158,581	 0,037	 64,763	 0,015	

PM	 439,859	 0,104	 17521,401	 4,135	

S	 1.446,906	 0,341	 567,187	 0,134	

Total	 10.553,16	 2,491	 19.215,607	 4,535	

Cost	de	l’escalfament	
global	

Emissió	(kg)	 Cost	(€)	

Total	 CEU	 Total	 CEU	

CO2	 183,468	 0,043	 138,903	 0,033	

CH4	 2.598,644	 0,613	 2,598	 0,0006	

Total	 2.782,112	 0,656	 141,502	 0,0336	

	 Cost	(€)	 CEU	(€)	

Cost	per	soroll	 35,953	 0,0085	

Cost	d’accident	 822,406	 0,194	

Cost	de	congestió	 33.472		 7,9	

TOTAL	 34.330,359	 8,1	

Taula	39.	Costos	externs	del	transport	marítim.	Elaboració	pròpia.	
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7.2.	TRANSPORT	FERROVIARI	

La	classificació	dels	costos	externs	pel	transport	ferroviari	és	igual	que	la	del	transport	marítim,	és	a	dir,	
la	podem	classificar	en	cinc	grups:	

• Costos	per	contaminació	atmosfèrica	
• Costos	pel	canvi	climàtic	
• Costos	per	soroll	
• Costos	per	accidents	
• Costos	per	congestió	

7.2.1.	Exposició	dels	costos	

Per	 trobar	 fórmules	 pel	 càlcul	 d’aquets	 costos,	 hem	hagut	 de	 recórrer	 a	 l’estudi	 Internal	 and	 Extenal	
costs	 of	 transport	 in	 Portugal7.	 A	 partir	 d’aquest	 estudi	 hem	 pogut	 obtenir	 mètodes	 per	 calcular	 els	
costos	externs.	

	

Pel	que	fa	a	la	contaminació	atmosfèrica,	la	manera	de	calcular-la	serà:	

Costos	per	contaminació	atmosfèrica	=	0,04	€/TnKm6	

El	càlcul	del	cost	pel	canvi	climàtic	no	variarà	molt,	ja	que	haurem	de	considerar	que:	

Costos	pel	canvi	climàtic	=	0,025	€/TnKm6	

	

Haurem	 de	 considerar	 que,	 les	 locomotores	 poden	 tenir	 com	 a	 font	 d’energia	 sistemes	 elèctrics	 o	
sistemes	 dièsel,	 en	 el	 nostre	 cas	 sistema	 dièsel,	 però	 els	 valors	 utilitzats	 en	 l’estudi	 per	 extreure	 la	
fórmula	són	valors	mitjans.	Sigui	la	que	sigui	la	font	d’alimentació	de	la	locomotora,	es	produiran	costos	
externs,	 ja	 que	 per	 l’alimentació	 dièsel	 el	 cas	 és	 clar,	 però	 per	 l’alimentació	 elèctrica	 em	de	 tenir	 en	
compte	que	les	centrals	que	proveeixen	aquesta	energia	estan	suposant	un	impacte	mediambiental.	

	

Seguint	per	calcular	els	costos	per	soroll,	tenim	que	la	fórmula	serà:	

Cost	per	soroll	=	0,008	€/TnKm6	

	

																																																													

	

	
7	Gomes,	P.,	Lopes,	M.,	Martins,	H.,	Carvalho,	J.	Internal	and	external	costs	of	transport	in	Portugal.		
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Fixant-nos	 en	 els	 costos	 per	 accident,	 veiem	 que	 els	 estudis	 hi	 assignen	 un	 valor	 molt	 baix	 en	
comparació	amb	els	altres	medis	de	transport,	 ja	que	en	el	transport	de	mercaderies	per	ferrocarril	es	
registren	pocs	accidents.	

Cost	per	accident	=	0,002	€/TnKm6	

	

Finalitzant	amb	els	costos	per	congestió,	en	els	estudis	que	hem	mirat,	veiem	que	se	li	assigna	0	com	a	
valor,	 ja	que	 la	probabilitat	de	que	hi	hagi	una	gran	congestió	de	ferrocarrils	és	molt	petita	degut	a	 la	
sincronització	del	sistema	ferroviari.	

7.2.2.	Càlculs	

COSTOS	EXTERNS	DEL	TRANSPORT	FERROVIARI	

Distància	 1.595	km	

Càrrega	 216	CEU	/	262,008	Tn	

TnKm	 417.902,76	

Costos	 Total	(€)	 CEU	(€)	

Contaminació	atmosfèrica	 16.716,11	 77,39	

Canvi	climàtic	 10.447,57	 48,39	

Soroll	 3.343,22	 15,48	

Accidents	 835,8	 3,87	

Congestió	 0	 0	

TOTAL	 31.342,7	 145,13	

Taula	40.	Costos	externs	pel	transport	ferroviari.	Elaboració	pròpia.	
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7.3.	TRANSPORT	PER	CARRETERA	

Per	poder	calcular	els	costos	externs	pel	 transport	de	mercaderies	per	carretera,	utilitzarem	les	dades	
que	ens	facilita	la	publicació	Análisis	de	la	aplicación	del	Ecobono	en	los	tráficos	marítimos	españoles8	i	la	
informació	del	projecte	REALISE,	ja	anomenat	en	l’exposició	dels	costos	pel	transport	marítim.	

7.3.1.	Exposició	dels	costos	

Com	hem	 fet	en	els	 costos	externs	pel	 transport	marítim	 i	pel	 transport	 ferroviari,	dividim	ens	 costos	
externs	de	la	mateixa	manera:	

• Cost	de	la	contaminació	atmosfèrica	

	 Aquets	costos	són	els	que	provoquen	les	emissions	de	diòxid	de	sofre	(SO2),	 l’òxid	de	nitrogen	
	 (NOX),	el	monòxid	de	carboni	(CO),	els	compostos	orgànics	volàtils	diferents	al	metà	(Nm-VOC),	
	 les	partícules	en	suspensió	(PM)	i	el	sofre	(S).	

• Cost	de	l’escalfament	global	

	 El	pes	d’aquets	costos	recau	sobre	les	emissions	de	diòxid	de	carboni	(CO2)	i	de	metà	(CH4).	

• Cost	per	soroll	
• Cost	d’accidents	
• Cost	de	congestió	

	

A	 l’hora	 de	 fer	 els	 càlculs,	 haurem	 de	 tenir	 en	 compte	 que,	 pels	 costos	 de	 la	 contaminació	 i	 de	
l’escalfament	global:	

• La	mitjana	del	trajecte	per	autopista	o	carretera	és	del	80%.	
• La	mitjana	del	trajecte	en	condicions	de	congestió	és	del	20%.		
• La	càrrega	total	serà	de	9,704	tones.	
• El	consum,	segons	el	projecte	REALISE,	es	situa	en	15,8	g/TmKm	per	autopista	o	carretera	i	de	

25	g/TmKm	en	congestió.	Per	 tant,	per	saber	el	consum	del	camió	en	autopista/carretera	 i	en	
congestió,	haurem	de	fer	els	següents	càlculs:	

	 Consum	en	Autopista/carretera	=	0,0158	kg/TmKm	x	10.101,864	TmKm	x	0,8	=	127,687	kg	

	 Consum	en	Congestió	=	0,025	g/TmKm	x	10.101,864	TmKm	x	0,2	=	50,51	kg	

	 	

																																																													

	

	
8	Martínez	de	Osés,	 F.	 X.	 I	 Castells,	M.	Análisis	de	 la	 aplicación	del	 Ecobono	en	 los	 tráficos	marítimos	
españoles.	Una	propuesta	basada	en	los	costes	externos	generados.	
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Taula	41.	Emissions	pel	transport	per	carretera	per	un	motor	dièsel	Euro	V	en	autopista/carretera	i	en	congestió.	

Elaboració	pròpia.	Font:	ICF,	projecte	REALISE.	

	
Taula	42.	Cost	per	tona	d’emissió.	Elaboració	pròpia.	Font:	ICF,	projecte	REALISE.	

El	consum	que	hem	calculat	el	multiplicarem	pels	factors	d’emissió	que	acabem	de	veure	en	les	taules	
anteriors.	 Amb	 aquesta	 multiplicació	 obtindrem	 les	 emissions	 de	 contaminació	 atmosfèrica	 i	
d’escalfament	global.	Per	calcular	els	costos,	multiplicarem	aquestes	emissions	pel	factor	corresponent	
de	la	taula	superior.	

	

Per	 calcular	 la	 resta	 de	 costos	 externs,	 és	 a	 dir,	 els	 costos	 per	 soroll,	 per	 accident	 i	 per	 congestió,	
utilitzarem	 les	dades	que	ens	proporciona	 l’estudi	Análisis	de	 la	aplicación	del	Ecobono	en	 los	 tráficos	
marítimos	españoles,	que	ens	diu	que	aquets	costos	es	poden	calcular	seguint	les	següents	fórmules:	

	 Cost	per	soroll	=	0,0145	(€/Tnxkm)	x	número	de	Tnxkm		

	 Cost	per	accidents	=	0,0035	(€/Tnxkm)	x	número	de	Tnxkm	

	 Cost	per	congestió	=	0,002277	(€/Tnxkm)	x	número	de	Tnxkm	
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7.3.2.	Càlculs	

COSTOS	EXTERNS	DEL	TRANSPORT	PER	CARRETERA	

Càrrega	 8	CEU	=	9,704	Tn	 Tones	per	quilòmetre	 10.101,864	

Distància	 Consum	

Autopista/carretera	 832,8	km	 Autopista/carretera	 127,687	kg	

Congestió	 208,2	km	 Congestió	 50,51	kg	

Total	 1041	km	 Total	 178,197	kg	

	

	 Autopista	/	carretera	 Congestió	

Contaminació	
atmosfèrica	

Emissió	(g)	 Cost	(€)	 Emissió	(g)	 Cost	(€)	

SO2	 14,556	 0,102	 3,586	 0,025	

NOX	 467,462	 1,171	 259,167	 0,649	

CO	 734,2	 0,0014	 140,418	 0,0002	

Nm-VOC	 295,723	 0,206	 78,694	 0,055	

PM	 128,137	 24,160	 50,621	 9,544	

Total	 1.640,079	 25,64	 532,486	 10,274	

Sumatori	costos	(€)	 35,914		

	 Autopista	/	carretera	 Congestió	

Escalfament		global	 Emissió	(g)	 Cost	(€)	 Emissió	(g)	 Cost	(€)	

CO2	 424.303,901	 0,632	 178.502,34	 0,266	

CH4	 12,13	 0,0003	 5,253	 0,0001	

Total	 424.316,031	 0,632	 178.507,593	 0,266	

Sumatori	costos	(€)	 0,898	

Soroll	 146,477	€	

Accidents	 35,356	€	

Congestió	 23,002	€	

COSTOS	TOTALS	 241,647	€		

COSTOS	TOTALS	PER	CEU	 30,2	€	

Taula	43.	Costos	externs	pel	transport	per	carretera.	Elaboració	pròpia.
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8.	ANÀLISI	DELS	RESULTATS	
En	aquest	apartat	analitzarem	els	resultats	dels	costos	interns	i	externs	obtinguts	mitjançant	la	creació	
de	 gràfics	 que	 ajudin	 a	 la	 seva	 comprensió.	 Analitzarem	els	 resultats	 per	modes	 de	 transport,	 on,	 en	
primer	lloc,	analitzarem	els	costos	per	percentatge	i,	seguidament,	veurem	els	costos	per	CEU	obtinguts.	

8.1.	COSTOS	INTERNS	

8.1.1.	TRANSPORT	MARÍTIM	

Mitjançant	la	taula	dels	costos	interns,	podem	generar	el	següent	gràfic:	

	
Figura	40.	Costos	interns	del	transport	marítim.	Elaboració	pròpia.		

Com	es	pot	apreciar,	la	majoria	del	costos	provenen	de	quan	el	vaixell	està	en	el	port,	ja	que	entre	els	
costos	d’operativa	portuària	 i	els	de	taxes	 i	 tarifes	sumen	més	del	65%	dels	costos	 interns.	Per	aquest	
fet,	avui	en	dia,	els	armadors	 intenten	reduir	el	màxim	temps	possible	 les	estances	dels	vaixells	en	els	
ports	i	fer	que	l’operativa	de	càrrega	i	descàrrega	dels	vaixells	es	faci	el	més	ràpid	possible.		

	

Si	a	aquets	dos	costos	li	sumen	els	costos	de	combustible,	tindrem	que	el	82%	dels	costos	els	tindrem	en	
tres	costos.	
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Per	altre	costat,	xoca	veure	un	percentatge	tant	baix	en	els	costos	de	 la	tripulació,	però	això	ve	donat	
pel	 tipus	 de	 vaixell,	 ja	 que	 n	 un	 vaixell	 Vehicle	 Carrier,	 en	 generalitat	 un	 Ro-Ro,	 la	 tripulació	 que	
necessita	es	mínima,	i	això	permet	reduir	aquets	costos.	

	

Si	traduïm	els	costos	totals	en	costos	per	CEU,	obtindrem	la	següent	taula:	

	
Figura	41.	Costos	interns	del	transport	marítim	per	CEU.	Elaboració	pròpia.		

Com	és	lògic,	els	percentatges	tant	elevats	en	els	costos	de	taxes	i	tarifes	portuàries	i	en	els	d’operativa	
en	port,	es	 tradueixen	en	un	major	cost	per	CEU.	No	obstant	això,	degut	a	 l’alta	quantitat	de	vehicles	
que	 transporta	el	nostre	vaixell,	 tenim	uns	 costat	 relativament	baixos,	 ja	que	el	més	car	no	arriba	als	
15€.	

8.1.2.	TRANSPORT	FERROVIARI	

Pel	que	fa	al	transport	ferroviari,	tenim	que	el	gràfic	que	es	crea	a	partir	de	la	taula	dels	costos	interns	és	
el	següent:	
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Figura	42.	Costos	interns	del	transport	ferroviari.	Elaboració	pròpia.		

En	els	costos	interns	del	transport	ferroviari	tenim	molts	costos,	ja	que	s’han	de	considerar	els	costos	de	
la	locomotora	i	dels	vagons,	però	els	que	és	majors	són	els	costos	en	personal	de	conducció,	en	energia	i	
en	manteniment	de	les	locomotores.	Entre	aquets	tres	costos	sumen	gairebé	el	50%	dels	costos	interns.	
Deixant	 a	 un	 costat	 el	 benefici,	 el	 quart	 cost	 més	 gran	 seria	 el	 servei	 en	 terminals,	 que	 no	 és	 tant	
important	com	en	el	cas	del	transport	ferroviari,	però	si	és	un	cost	a	tenir	en	compte.	

	

Com	a	costos	més	baixos	tenim	els	cànons	de	circulació,	els	de	finançament,	tant	dels	vagons	com	de	la	
locomotora,	 els	 d’amortització,	 també	 tant	 de	 vagons	 com	 de	 locomotora	 i	 els	 de	manteniment	 dels	
vagons.	 Entre	 aquets	 sis	 costos,	 sumen	 una	 quarta	 part	 del	 total	 dels	 costos.	 Si	 traslladem	 aquestes	
dades	en	un	gràfic	de	costos	interns	per	CEU,	tenim	el	següent	resultat:	
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Figura	43.	Costos	interns	del	transport	ferroviari	per	CEU.	Elaboració	pròpia.		

Fixant-nos	 en	 la	 figura	 43,	 veiem	 que	 els	 alts	 percentatges	 que	 tenien	 els	 costos	 en	 personal	 de	
conducció,	els	d’energia	i	els	de	manteniment	de	les	locomotores,	es	tradueixen	en	més	de	15€	de	cada	
cost	per	CEU,	fins	i	tot,	arribant	a	més	de	23€	per	CEU	en	el	cas	del	personal	de	conducció	i	de	casi	19€	
en	els	costos	d’energia.	

8.1.3.	TRANSPORT	PER	CARRETERA	

Sobre	els	costos	interns	del	transport	per	carretera	obtenim	el	següent	gràfic:	

	
Figura	44.	Costos	interns	del	transport	per	carretera.	Elaboració	pròpia.		
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El	 gairebé	 50%	 dels	 costos	 del	 transport	 per	 carretera	 està	 representat	 únicament	 pels	 costos	 en	
combustible	(22,22%)	i	els	costos	en	personal	(27,74%).	Els	costos	en	dietes	també	tenen	una	aportació	
important	amb	un	quasi	15%.	Entre	aquets	costos	tenim	el	65%	del	total.	

	

L’altre	35%	dels	costos	està	repartit	per	un	total	de	vuit	costos,	que,	a	excepció	dels	costos	fiscals	i	dels	
de	finançament	que	no	arriben	a	l’1%,	sense	tenir	grans	percentatges,	la	suma	arriba	a	ser	significativa.	

	

Transformant	aquest	gràfic	en	costos	per	CEU	tenim	que:	

	
Figura	45.	Costos	interns	del	transport	per	carretera	per	CEU.	Elaboració	pròpia.		

El	cost	del	personal	CEU	serà	el	més	car	que	hem	vist	fins	ara,	arribant	quasi	als	65€	per	CEU.	Un	altre	
cost	 significatiu	 són	 els	 51,97€	 per	 CEU	 del	 cost	 de	 combustible.	 La	 raó	 és	 que	 l’alt	 consum	 de	
combustible	i	l’alt	cost	de	personal,	en	el	cas	del	transport	per	carretera,	es	dividit	per	un	nombre	molt	
inferior	 en	 comparació	 del	 transport	 marítim	 i	 del	 transport	 ferroviari,	 ja	 que	 aquets	 dos	 modes	 de	
transport	poden	transportar	molts	més	CEUs.		
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8.2.	COSTOS	EXTERNS	

8.2.1.	TRANSPORT	MARÍTIM	

A	partir	de	la	taula	de	costos	externs	del	transport	marítim,	obtenim	els	següent	gràfic:	

	
Figura	46.	Costos	externs	del	transport	marítim.	Elaboració	pròpia.		

El	gràfic	ens	mostra	que	pràcticament	tots	els	costos	externs	del	transport	marítim	venen	dels	costos	de	
congestió	 i	de	 la	contaminació	atmosfèrica,	 ja	que	entre	els	dos	costos	sumen	un	 total	del	98,14%.	El	
percentatge	 tant	 elevats	del	 costos	de	 congestió	provenen	de	quan	el	 vaixell	 esta	parat	 i	 això	 té	una	
gran	 similitud	 amb	 els	 costos	 interns,	 on	 teníem	 que	 els	 costos	 d’operativa	 portuària	 i	 els	 de	 taxes	 i	
tarifes	dels	ports	eren	les	més	elevades.	

	

Pel	 que	 fa	 als	 altres	 tres	 costos,	 tots	 tenen	 un	 percentatge	molt	 poc	 significatiu,	 on	 el	major	 són	 els	
costos	per	accident	 (1,53%),	degut	als	alts	 costos	que	s’han	de	pagar	en	cas	d’accident,	però	que	són	
casos	poc	freqüents	avui	en	dia.	

	

Traduint	els	percentatges	a	costos	externs	per	CEU	obtenim	els	següent	gràfic:	
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Figura	47.	Costos	externs	del	transport	marítim	per	CEU.	Elaboració	pròpia.		

Com	podem	comprovar,	els	costos	de	congestió	i	de	contaminació	atmosfèrica	representen	quasi	tota	la	
suma	dels	costos,	representant	12,435€,	dels	12,671€	per	CEU	que	tindríem	en	total	pel	nostre	vaixell.	
Els	costos	per	soroll	i	per	escalfament	global	són	pràcticament	nuls.	

8.2.2.	TRANSPORT	FERROVIARI	

Pel	que	fa	els	costos	externs	del	transport	ferroviari,	tenim	el	següent	gràfic:	

	
Figura	48.	Costos	externs	del	transport	ferroviari.	Elaboració	pròpia.		

Com	 podem	 observar,	 més	 de	 la	 meitat	 dels	 costos	 externs	 del	 transport	 ferroviari	 són	 de	 la	
contaminació	 atmosfèrica.	 Si	 als	 costos	 de	 la	 contaminació	 atmosfèrica	 li	 sumem	 els	 costos	 de	 canvi	
climàtic,	 tenim	un	total	del	86,66%	que	venen	d’aquets	dos	costos.	Em	de	tenir	en	compte	que	en	els	
costos	externs	del	transport	ferroviari,	els	costos	per	congestió	són	0,	 ja	que,	com	hem	dit	a	 l’hora	de	
calcular-los,	la	possibilitat	de	congestió	en	aquest	medi	de	transport	és	molt	baixa.		
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Si	transformem	aquest	percentatges	en	els	costos	externs	per	CEU,	tenim	que:	

	
Figura	49.	Costos	externs	del	transport	ferroviari	per	CEU.	Elaboració	pròpia.		

Els	costos	de	contaminació	atmosfèrica	i	de	canvi	climàtic,	que	representaven	el	86,66%,	es	transformen	
en	unes	altes	quantitats	per	CEU.	La	contaminació	atmosfèrica	són	77,39€	i	el	canvi	climàtic	48,39€,	això	
són	un	total	de	125,78€,	uns	costos	molt	cars	en	funció	dels	que	hem	vist	anteriorment	del	transport	
marítim.	

8.2.3.	TRANSPORT	PER	CARRETERA	

Per	últim,	analitzarem	els	costos	externs	del	transport	per	carretera.	

	
Figura	50.	Costos	externs	del	transport	per	carretera.	Elaboració	pròpia.		
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Observant	 el	 gràfic,	 queda	 bastant	 clar	 el	 gran	 pes	 que	 té	 el	 cost	 per	 soroll	 per	 aquest	 mode	 de	
transport.	 El	 cost	 per	 soroll	 representa	 més	 de	 la	 meitat,	 exactament	 el	 60,62%.	 Dels	 altres	 quatre	
costos,	 la	 contaminació	 atmosfèrica	 i	 els	 accidents	 estan	 representats	 per	 poc	més	 del	 14%	 tots	 dos,	
seguits	de	la	congestió	que	té	un	percentatge	del	9,52%.	Pel	que	fa	els	cost	per	escalfament	global,	és	
pràcticament	0,	ja	que	només	té	un	pes	del	0,37%	en	els	costos	externs	del	transport	per	carretera.	

	

Si	transformem	els	percentatges	en	costos	per	CEU,	obtindrem	les	següents	dades:	

	
Figura	51.	Costos	externs	del	transport	per	carretera	per	CEU.	Elaboració	pròpia.		

L’alt	percentatge	dels	costos	per	soroll	es	tradueix	en	18,31€,	amb	diferència	el	més	car	dels	cinc	costos.	
La	diferència	entre	el	cost	per	contaminació	atmosfèrica	i	els	d’accidents	és	molt	baixa,	ja	que	com	hem	
vist	anteriorment,	tenen	un	percentatge	molt	semblant.	La	poca	influència	del	cost	per	escalfament	
global	es	veu	reflectida	en	aquest	poc	cost	de	0,11€	per	CEU.	
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9.	COMPARATIVA	
En	 aquest	 últim	 apartat,	 exposarem	 tota	 la	 informació	 que	 ha	 estat	 obtinguda	 durant	 el	
desenvolupament	d’aquest	treball	per	a	cada	medi	de	transport,	amb	la	finalitat	de	fer	una	comparativa	
i	saber	quina	seria	la	millor	opció	de	transport	per	a	la	nostre	ruta.	Per	la	comparativa	utilitzarem	dades	
com	el	temps,	la	distància,	costos	interns,	costos	externs,	etc.	

9.1.	TEMPS	

Pel	temps	en	el	transport	ferroviari,	haurem	de	tenir	en	compte	el	que	diu	el	Real	Decreto	2387/2004,	
que	és	el	següent:	

• El	temps	màxim	de	conducció	continuada	serà	de	6	hores.	
• El	temps	màxim	de	conducció	diària	serà	de	9	hores.	

	

Tot	 i	aquestes	consideracions,	en	el	nostre	 ferrocarril	hi	aniran	dos	maquinistes,	així	que	 les	hores	en	
conducció	no	arribaran	als	màxims	establerts	i	es	respectaran	els	descansos.	

	

Pel	temps	en	el	transport	per	carretera,	haurem	d’afegir	els	temps	de	descans	obligatori	que	ens	obliga	
el	Reglament	Comunitari	561/2006.	Aquest	reglament	diu	que:	

• El	conductor	haurà	de	fer	una	pausa	de	45	minuts	cada	4h	30min	de	conducció.	
• Està	prohibit	conduir	més	de	9	hores	diàries.	

	

Com	en	 el	 cas	 del	 transport	 ferroviari,	 no	 tindrem	en	 compte	 aquestes	 consideracions	 del	 reglament	
perquè	tindrem	dos	conductors	en	el	nostre	camió,	per	tant	no	hi	haurà	aturada	obligatòria.	

	

MODE	DE	TRANSPORT	 TEMPS	
Transport	marítim	 22h	44min	
Transport	ferroviari	 19h	56min	

Transport	per	carretera	 14h	52min	
Taula	44.	Temps	de	les	rutes.	Elaboració	pròpia.	
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Com	podem	observar	en	la	taula,	el	menor	temps	el	tindrem	en	el	transport	per	carretera.	A	més,	és	el	
transport	més	ràpid	amb	diferència,	ja	que	és	més	de	5	hores	més	ràpid	que	el	transport	ferroviari	i	poc	
més	de	7	hores	més	ràpid	que	el	transport	marítim.	

9.2.	DISTÀNCIA	

Després	de	veure	els	temps	dels	tres	transports,	ara	toca	veure	la	distància	de	les	tres	rutes.	

MODE	DE	TRANSPORT	 DISTÀNCIA	(km)	
Transport	marítim	 842,197	
Transport	ferroviari	 1.595	

Transport	per	carretera	 1.041	
Taula	45.	Distàncies	de	les	rutes.	Elaboració	pròpia.	

Com	es	pot	aprecia	en	la	taula,	 la	ruta	del	transport	ferroviari	és	la	més	llarga	amb	més	de	500	km	de	
diferència	respecte	 la	segona	ruta	amb	més	quilòmetres,	que	és	 la	del	 transport	per	carretera.	Com	a	
ruta	 més	 curta	 tenim	 la	 del	 transport	 marítim,	 que	 com	 hem	 pogut	 veure	 en	 l’apartat	 de	 rutes,	 és	
pràcticament	una	línia	recta	i	que,	per	contra,	és	el	transport	que	necessita	més	temps,	i	això	és	degut	a	
les	velocitats,	ja	que	el	vaixell,	dels	tres	vehicles,	és	el	més	lent.	

	

Tot	 i	 la	gran	distància	que	ha	de	recórrer	el	ferrocarril,	el	temps	no	és	el	major	degut	a	 l’alta	velocitat	
que	 poden	 assolir	 els	 ferrocarrils,	 perquè	 dins	 de	 l’estudi,	 respecte	 les	 velocitats	 considerades,	 la	
d’aquest	mode	de	transport	és	la	més	alta.	

9.3.	COSTOS	INTERNS	

Per	poder	comparar	els	costos	interns,	haurem	de	fer	subgrups	sobre	els	costos	analitzats,	ja	que	no	tots	
els	costos	dels	diferents	transports	estudiats	tenen	el	mateix	nom.	

Costos	de	capital:		

• Transport	marítim:	els	costos	de	capital	correspondran	als	que	tenen	aquest	mateix	nom.	
• Transport	ferroviari:	considerarem	costos	de	capital	els	costos	d’amortització	de	la	locomotora,	

d’amortització	dels	vagons,	de	finançament	de	la	 locomotora	i	de	finançament	dels	vagons	del	
transport	ferroviari.	

• Transport	per	carretera:	considerarem	costos	de	capital	els	costos	d’amortització	i	finançament	
del	transport	per	carretera.	

Costos	de	reparacions,	assegurances,	manteniment	i	tràmits:	

• Transport	 marítim:	 aquets	 costos	 faran	 referència	 als	 costos	 amb	 el	 mateix	 nom	 per	 aquest	
transport.	

• Transport	ferroviari:	aquets	costos	seran	els	de	manteniment	de	la	locomotora	i	dels	vagons.	
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• Transport	 per	 carretera:	 considerarem	 els	 costos	 d’assegurances,	 fiscals,	 pneumàtics,	
manteniment	i	reparacions.	

Costos	de	personal:	

• Transport	marítim:	considerarem	els	costos	de	tripulació.	
• Transport	ferroviari:	considerarem	els	costos	del	personal	de	conducció.	
• Transport	per	carretera:	considerarem	els	costos	del	personal,	a	més	de	les	dietes.	

Costos	de	combustible:	

• Transport	marítim:	s’agafaran	els	costos	de	l’apartat	amb	el	mateix	nom.	
• Transport	ferroviari:	considerarem	els	costos	d’energia.	
• Transport	per	carretera:	correspondran	als	costos	de	l’apartat	amb	el	mateix	nom.	

Com	fent	aquets	subgrups	no	englobem	tots	els	costos,	crearem	un	altre	subgrup	per	poder	incloure	els	
costos	que	no	hem	pogut	agrupar	anteriorment.	

Altres:		

• Transport	 marítim:	 estaran	 inclosos	 els	 costos	 de	 taxes	 i	 tarifes	 portuàries	 més	 els	 costos	
d’operativa	portuària.	

• Transport	ferroviari:	considerarem	els	costos	de	cànons	de	circulació	i	de	serveis	en	terminals.	
• Transport	per	carretera:	únicament	estaran	inclosos	els	costos	de	peatges.	

Com	a	resum	d’aquets	subgrups	tenim	la	següent	taula:	

	 Transport	marítim	 Transport	ferroviari	 Transport	per	carretera	

Costos	de	capital	 Costos	de	capital	 Costos	d’amortització	de	
la	locomotora,	

d’amortització	dels	
vagons,	de	finançament	
de	la	locomotora	i	de	

finançament	dels	vagons	
del	transport	ferroviari	

Costos	d’amortització	i	
finançament	

Costos	de	reparacions,	
assegurances,	

manteniment	i	tràmits	

Costos	de	reparacions,	
assegurances,	

manteniment	i	tràmits	

Costos	de	manteniment	
de	la	locomotora	i	

manteniment	dels	vagons	

Costos	d’assegurances,	
fiscals,	pneumàtics,	
manteniment	i	
reparacions.	

Costos	de	personal	 Costos	de	tripulació	 Costos	del	personal	de	
conducció	

Costos	del	personal	i	
dietes	

Costos	de	combustible	 Costos	de	combustible	 Costos	d’energia	 Costos	de	combustible	

Altres	costos	 Costos	de	taxes	i	tarifes	
portuàries	i	costos	

d’operativa	portuària	

Costos	de	cànons	de	
circulació	i	de	serveis	en	

terminals	

Costos	de	peatges	

Taula	46.	Taula	resum	dels	subgrups	per	la	comparativa	dels	costos	interns.	Elaboració	pròpia.	
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Ara	 procedim	 a	 fer	 els	 càlculs	 dels	 costos	 dins	 de	 cada	 subgrups	 per	 obtenir	 els	 totals	 per	 a	 cada	
transport.	Primer	generarem	la	taula	pel	total	dels	costos	i	després	pels	costos	per	CEU.	

	 Transport	marítim	 Transport	ferroviari	 Transport	per	carretera	

Costos	de	capital	 5.552,67	€	 4.523,42	€	 136,34	€	

Costos	de	reparacions,	
assegurances,	

manteniment	i	tràmits	

193,57	€	 5.072,10	€	 249,17	€	

Costos	de	personal	 745,89	€	 5.135,90	€	 788,24	€	

Costos	de	combustible	 24.884,67	€	 4.067,25	€	 415,80	€	

Altres	costos	 95.406,88	€	 3.241,04	€	 102,05	€	

TOTAL	 126.783,68	€	 22.039,71	€	 1.691,6	€	

Taula	47.	Taula	de	càlculs	per	la	comparativa	dels	costos	interns.	Elaboració	pròpia.	

Mitjançant	la	taula,	analitzarem	els	resultats	per	costos:	

Costos	de	capital:	els	costos	més	elevats	els	trobem	en	el	transport	marítim,	amb	poc	més	de	1.000€	de	
diferència	respecte	el	transport	ferroviari.	El	transport	per	carretera	és	el	transport	que	té	els	costos	per	
capital	més	baixos,	amb	una	gran	diferència	respecte	els	altres	dos	transports.	

	

Costos	 de	 reparacions,	 assegurances,	 manteniment	 i	 tràmits:	 aquí	 trobem	 els	 costos	 més	 baixos	 els	
tenim	en	el	transport	marítim,	seguit	del	transport	per	carretera.	La	diferència	entre	costos	d’aquets	dos	
transports	 és	 de	 poc	més	 de	 50€.	 A	molta	 diferència	 tenim	 el	 transport	 ferroviari,	 que	 amb	més	 de	
5.000€	per	aquests	costos,	és	el	transport	més	car.	

	

Costos	de	personal:	el	transport	marítim	és	el	més	assequible	per	aquets	costos	i	a	una	diferència	de	40€	
hi	trobem	el	transport	per	carretera.	Com	en	els	costos	anteriors,	el	transport	ferroviari	torna	a	estar	a	
molta	diferència	dels	altres	dos	transports,	ja	que	amb	més	de	5.000€	torna	a	ser	el	transport	amb	més	
costos.	

	

Costos	de	combustible:	en	els	costos	de	combustible	si	que	trobem	una	gran	diferència	entre	transports.	
El	 transport	 amb	 els	 costos	 més	 baixos	 torna	 a	 ser	 el	 per	 carretera	 amb	 més	 de	 400€.	 Seguint	 el	
transport	per	carretera,	trobem	el	transport	ferroviari,	però	el	cost	d’aquest	transport	és	deu	vegades	el	
cost	del	transport	per	carretera,	ja	que	supera	els	4.000€.	Amb	els	costos	més	elevats	tenim	el	transport	
marítim,	 amb	quasi	 25.000€	en	 costos	per	 combustible.	Com	 ja	 sabem	els	 costos	de	 combustible	 van	
relacionats	amb	el	preu	que	tingui	el	combustible	en	el	moment	que	necessitem	pagar-lo,	però	el	que	si	
que	és	un	 fet	 és	que	el	 vaixell	 és	 el	 vehicle	que	més	 consumeix,	 seguint	del	 ferrocarril	 i	 per	últim,	 el	
camió.	
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Altres	costos:	en	aquest	cas,	 tornem	a	 trobar	com	a	costos	més	baixos	els	del	 transport	per	carretera	
amb	poc	més	de	100€	que	fan	referència	als	peatges	a	pagar.	Com	a	segons	costos	més	baixos	tenim	els	
del	transport	ferroviari,	on	pràcticament	tot	el	cost	recau	sobre	els	costos	de	servei	de	terminals.	Amb	
els	costos	més	elevats	tornem	a	trobar	els	del	transport	marítim,	ja	que	com	ja	hem	pogut	detectar	en	
l’apartat	anterior	d’anàlisi	de	resultats,	els	costos	portuaris	(taxes,	tarifes	i	operativa)	són	molt	elevats.	

	

Així	doncs,	fent	la	suma	dels	costos,	el	transport	més	econòmic	seria	el	transport	per	carretera,	ja	que	té	
un	 preu	molt	 més	 baix	 en	 comparació	 amb	 els	 altres	 dos	 transports.	 Per	 contra,	 tenim	 el	 transport	
marítim	amb	un	elevat	cost,	amb	més	de	126.000€,	degut	als	costos	portuaris,	que	són	els	més	elevats.	

	

Després	d’analitzar	els	 costos	 totals	per	 transport,	 analitzarem	els	 costos	 totals	per	CEU,	on	 realment	
veurem	quin	és	el	transport	que	més	ens	interessa.	Cal	recordar	que	les	quantitats	de	CEUs	que	podia	
transportar	cada	vehicle	de	cada	transport:	

• Vaixell:	4.237	CEU	
• Ferrocarril:	216	CEU	
• Camió:	8	CEU	

	 Transport	marítim	 Transport	ferroviari	 Transport	per	carretera	

Costos	de	capital	 1,31	€	 20,94	€	 17,03	€	

Costos	de	reparacions,	
assegurances,	

manteniment	i	tràmits	

0,05	€	 23,48	€	 31,17	€	

Costos	de	personal	 0,18	€	 23,78	€	 98,53	€	

Costos	de	combustible	 5,87	€	 18,83	€	 51,97	€	

Altres	costos	 22,52	€	 15,01	€	 12,76	€	

TOTAL	 29,92	€	 102,03	€	 211,44	€	

Taula	48.	Taula	de	càlculs	per	la	comparativa	dels	costos	interns	per	CEU.	Elaboració	pròpia.	

Costos	de	capital:	trobem	que	aplicant	els	costos	per	CEU,	el	transport	ferroviari	passa	a	tenir	els	costos	
més	elevats,	amb	quasi	4€	més	que	el	transport	per	carretera	que	seria	el	segons	amb	els	costos	més	
elevats.	Amb	molta	diferència	 i	 amb	uns	 costos	molt	 baixos,	 tenim	el	 transport	marítim,	que	degut	 a	
l’alta	quantitat	de	CEU	que	pot	transport,	el	cost	és	de	tot	just	1,31€,	és	a	dir,	més	de	20€	de	diferència	
respecte	el	transport	ferroviari.	

	

Costos	 de	 reparacions,	 assegurances,	manteniment	 i	 tràmits:	 podem	veure	que	qui	 té	 els	 costos	més	
elevats	és	el	transport	per	carretera,	amb	més	de	30€.	En	segon	lloc	tindríem	el	transport	ferroviari,	que	
amb	els	costos	de	manteniment	tant	de	locomotora	com	de	vagons,	arribaria	a	una	quantitat	de	23,48€.	
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A	molta	diferència,	com	en	els	costos	de	capital,	tornem	a	trobar	els	costos	del	transport	marítim,	que	
amb	0,05€	segueix	sent	el	transport	amb	els	costos	més	assequibles.	

	

Costos	 de	 personal:	 es	 torna	 a	 repetir	 el	 cas	 dels	 costos	 anteriors,	 en	 el	 que	 teníem	el	 transport	 per	
carretera	amb	els	costos	més	alts.	En	els	costos	de	personal	la	diferència	entre	el	transport	per	carretera	
i	el	transport	ferroviari	és	força	ample,	amb	més	de	70€	degut	a	que	els	conductors	del	camió	reben	el	
salari	més	les	dietes,	 i	com	a	costos	més	baixos	tenim	el	transport	marítim,	ja	que	com	hem	comentat	
amb	anterioritat,	la	tipologia	de	vaixells	Vehicle	Carrier	no	requereixen	una	gran	quantitat	de	tripulació.	

	

Costos	de	combustible:	el	transport	per	carretera	torna	a	tenir	els	costos	més	elevats,	amb	més	de	50€	
de	costos	de	combustible	i	uns	alts	costos	respecte	les	quantitats	que	hem	pogut	veure	fins	ara.	Malgrat	
la	llarga	distància	que	el	ferrocarril	ha	de	recórrer,	el	seu	consum	no	és	el	més	elevat,	i	amb	18,83€	té	un	
cost	 superior	 al	 transport	marítim,	 que	 segueix	 sent	 el	 transport	 amb	els	 costos	més	 baixos	 i	 que	 en	
aquesta	ocasió	el	seu	cost	en	combustible	és	de	5,87€.	

	

Altres	 costos:	 en	 aquests	 costos	 es	 trenca	 la	 tònica	 que	 estaven	 seguint	 els	 últims	 costos,	 ja	 que	 el	
transport	marítim	és	el	que	té	uns	costos	més	elevats,	igual	cas	que	en	la	comparativa	dels	costos	totals,	
pels	costos	portuaris.	El	que	no	canvia	és	la	posició	dels	costos	del	transport	ferroviari	que	torna	a	estar	
entre	els	costos	del	transport	marítim	i	els	del	transport	per	carretera.	Com	a	costos	més	baixos	tenim	el	
transport	per	carretera	al	només	considerar	els	peatges.	

	

Com	 a	 conclusió	 podem	 afirmar	 que	 el	 transport	 més	 adequat	 pel	 transport	 de	 la	 càrrega	 seria	 el	
transport	marítim,	ja	que	tindríem	un	cost	per	CEU	de	29,92€,	molt	per	sota	dels	102,03€	del	transport	
ferroviari	i	dels	211,44€	del	transport	per	carretera.		

	

El	 transport	 per	 carretera	 perd	 competitivitat	 en	 distàncies	 tant	 llargues	 ja	 que	 no	 pot	 arribar	 a	
transportar	altes	quantitat	de	vehicles,	per	això	tenim	aquets	costos	tant	alts.		

	

Pel	 que	 fa	 al	 transport	 per	 ferrocarril,	 l’augment	 de	 competitivitat	 estaria	 en	 la	 millora	 de	 les	
infraestructures	 per	 tal	 de	 reduir	 les	 distàncies	 i	 en	 l’augment	 de	 la	 longitud	 dels	 ferrocarrils	 per	
permetre	el	transport	d’un	nombre	major	de	vehicles.	La	Unió	Europea	està	treballant	molt	en	aquests	
dos	factors	comentats.	

	

Tot	 i	que	el	 transport	marítim	sigui	el	més	econòmic,	el	 seu	cost	encara	podria	 ser	menor	 reduint	els	
costos	 de	 taxes	 i	 tarifes	 portuàries	 i	 els	 costos	 d’operativa	 portuària.	 La	 manera	 més	 senzilla	
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d’aconseguir-ho	és	evitant	llargues	estades	dels	vaixells	en	els	ports	i	aquest	punt	és	de	gran	interès	pel	
armadors,	ja	que	reduint	els	costos	en	port,	podrien	captar	més	clients.	

9.4.	COSTOS	EXTERNS	

Per	a	 la	comparativa	dels	costos	externs	no	haurem	de	fer	subgrups,	 ja	que	a	 l’hora	de	calcular-los,	 ja	
vàrem	considerar	els	mateixos	costos	per	cadascun	dels	tres	transports.	

	

La	metodologia	a	seguir	serà	la	mateixa	que	hem	fet	pels	costos	interns,	és	a	dir,	primer	compararem	els	
costos	totals	pels	tres	transports	i	després	per	costos	per	CEU	transportat.	

	

Per	 poder	 comparar	 els	 costos	 externs,	 observem	 la	 següent	 taula	 elaborada	 a	 partir	 dels	 resultats	
obtinguts	en	l’apartat	de	càlculs:	

	 Transport	marítim	 Transport	ferroviari	 Transport	per	carretera	

Costos	de	contaminació	
atmosfèrica	

19.215,61	€	 16.716	€	 35,91	€	

Costos	d’escalfament	
global	

141,502	€	 10.447,57	€	 0,90	€	

Costos	de	soroll	 35,953	€	 3.343,22	€	 146,48	€	

Costos	d’accidents	 822,406	€	 835,8	€	 35,36	€	

Costos	de	congestió	 33.472	€	 0	€	 23	€	

TOTAL	 53.687	€	 31.342,70	€	 241,647	€	

Taula	49.	Taula	de	càlculs	per	la	comparativa	dels	costos	externs.	Elaboració	pròpia.	

Costos	 de	 contaminació	 atmosfèrica:	 tant	 el	 transport	marítim	 com	 el	 transport	 ferroviari	 tenen	 uns	
elevats	 costos	 per	 aquests	 grups	 de	 costos	 externs.	 En	 el	 cas	 del	 transport	marítim	 quasi	 arriben	 als	
20.000€	 i	 representen	més	d’una	tercera	part	dels	costos	externs	per	aquest	 transport,	 i	pel	que	fa	al	
transport	ferroviari,	es	superen	els	16.700€,	xifra	que	representa	més	de	la	meitat	del	costos	externs	per	
aquest	 transport.	Per	 contra,	 tenim	el	 transport	per	 carretera,	 amb	uns	 costos	molt	baixos	de	35,91€	
degut	a	estrictes	 regulacions	 i	proves	que	han	de	complir	els	motors	del	camions	que	 fan	que	sigui	el	
transport	 menys	 contaminant.	 Aquests	 costos	 van	 lligats	 amb	 els	 costos	 de	 combustible	 i	 a	 la	 seva	
qualitat.		

	

Costos	d’escalfament	global:	el	transport	ferroviari	té	els	costos	més	elevats	d’aquest	grup	i,	a	més,	amb	
gran	diferència	respecte	els	altres	dos	transports.	El	transport	marítim	té	uns	costos	relativament	baixos	
ja	que	produeix	poques	emissions	de	gasos	d’efecte	hivernacle.	D’igual	característica	es	troben	les	xifres	
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del	 transport	per	 carretera,	però	amb	unes	quantitats	encara	molt	més	baixes	en	 relació	al	 transport	
marítim,	ja	que	el	cost	és	de	tant	sols	0,90€	en	total.	

	

Costos	de	soroll:	els	transport	ferroviari	torna	a	tenir	els	costos	més	elevats,	i	que	la	seva	xifra	és	trenta	
vegades	 la	 xifra	 segon	 transport	 amb	més	 costos	per	 soroll,	 que	és	el	 transport	per	 carretera.	Com	a	
transport	 amb	menys	 costos	 per	 soroll	 tenim	 el	 transport	 marítim	 que	 en	 aquest	 cost	 pràcticament	
arriba	als	36€,	un	cost	molt	baix.	

	

Costos	d’accident:	 sobre	aquest	 grup	de	 costos	externs,	 tenim	que	el	 transport	marítim	 i	 el	 transport	
ferroviari	tenen	una	costos	molt	semblants	que	superen	els	800€	cadascun.	Aquets	costos	vénen	de	l’alt	
valor	que	tenen	els	vehicles	i	que	en	cas	d’accident	o	fatalitat,	els	costos	a	pagar	augmentarien	molt	més	
que	si	fos	un	camió	que	tingués	un	accident,	ja	que	els	costos	d’accident	pel	transport	per	carretera	són	
molt	inferiors	als	dels	altres	dos	transports.	

	

Costos	 de	 congestió:	 deixant	 d’un	 costat	 el	 transport	 ferroviari	 que	 no	 té	 costos	 de	 congestió,	 el	
transport	marítim	té	una	alta	quantitat	d’aquests	costos	 i	que	representen	més	de	 la	meitat	dels	seus	
costos	externs	amb	quasi	33.500€.	Aquesta	alta	quantitat	ve,	per	una	part,	relacionada	amb	els	costos	
d’operativa	portuària.	El	transport	per	carretera	també	té	costos	de	congestió,	però	molt	baixos,	que	es	
poden	ocasionar	en	situacions	de	molt	tràfic	en	les	carreteres.	

	

Pel	que	fa	al	total,	podem	veure	que	el	transport	marítim	torna	a	ser	qui	té	uns	costos,	en	aquest	cas	
externs,	més	 elevats,	 superant	 els	 50.000€,	 per	 tant	 seria	 l’opció	més	 cara.	 En	 un	 punt	mig	 tenim	 el	
transport	 ferroviari,	 tot	 i	que	 també	 té	uns	 costos	externs	elevats	amb	més	de	30.000€.	Com	a	opció	
amb	 els	 costos	 externs	més	 baixos	 tenim	 el	 transport	 per	 carretera	 amb	 241,647€,	 degut	 a	 totes	 les	
normatives	 de	 prevenció	 de	 contaminació	 que	 s’apliquen	 en	 els	 camions,	 i	 que	 més	 de	 la	 meitat	
d’aquets	costos	provenen	del	grup	dels	costos	per	soroll.	
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Havent	vist	quina	és	l’opció	amb	els	costos	externs	més	baixos,	ara	analitzarem	els	resultats	del	costos	
externs	per	CEU:	

	 Transport	marítim	 Transport	ferroviari	 Transport	per	carretera	

Costos	de	contaminació	
atmosfèrica	

4,535	€	 77,39	€	 4,49	€	

Costos	d’escalfament	
global	

0,0336	€	 48,39	€	 0,11	€	

Costos	de	soroll	 0,0085	€	 15,48	€	 18,31	€	

Costos	d’accidents	 0,194	€	 3,87	€	 4,42	€	

Costos	de	congestió	 7,9	€	 0	€	 2,88	€	

TOTAL	 12,6711	€	 145,13	€	 30,21	€	

Taula	50.	Taula	de	càlculs	per	la	comparativa	dels	costos	externs	per	CEU.	Elaboració	pròpia.	

Costos	de	contaminació	atmosfèrica:	el	transport	ferroviari	supera	àmpliament	els	altres	dos	transport	
amb	uns	cost	de	més	de	77€	per	CEU,	mentre	que	el	 transport	marítim	 i	el	 transport	per	carretera	es	
situen	tots	dos	en	els	4,5€.	

	

Costos	d’escalfament	global:	el	transport	ferroviari	torna	a	tenir	els	costos	més	elevats	i	a	més,	també,	
amb	diferència	respecte	els	altres	dos	transports,	que	tenen	un	cost	de	pocs	cèntims	d’€,	és	a	dir,	uns	
costos	insignificants.	

	

Costos	 per	 soroll:	 els	 costos	 més	 elevats	 d’aquest	 grup	 de	 costos	 externs	 són	 els	 del	 transport	 per	
carretera,	 amb	 18,31€	 per	 CEU	 i	 que	 supera	 per	 3€	 els	 costos	 del	 transport	 ferroviari.	 Pel	 que	 fa	 al	
transport	marítim,	els	costos	són	encara	més	 insignificants	que	els	costos	d’escalfament	global,	 ja	que	
no	arriben	ni	a	un	cèntim	d’€.	

	

Costos	d’accident:	el	transport	per	carretera	torna	a	tenir	els	costos	més	elevats,	lleugerament	per	sobre	
del	transport	ferroviari.	El	transport	marítim,	degut	a	les	seves	altes	capacitats	de	càrrega,	torna	a	tenir	
uns	costos	molt	baixos	que	tot	just	arriben	als	0,2€.	

	

Costos	de	congestió:	en	aquets	costos	externs	segueix	essent	els	transport	marítim	qui	té	els	costos	més	
elevats,	 pràcticament	 arribant	 als	 8€.	Amb	quasi	 4€	 tenim	el	 transport	 per	 carretera,	 que	ocuparia	 el	
segon	lloc	en	costos,	ja	que	el	transport	ferroviari	no	té	costos	per	congestió.	

	

Com	a	conclusió,	podem	tornar	a	afirmar,	tal	 i	com	hem	fet	pels	costos	 interns,	que	la	millor	opció,	 ja	
que	té	el	menor	cost,	seria	el	 transport	marítim.	El	cost	que	tindríem	en	el	 transport	marítim	seria	de	
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12,6711€	per	CEU	transportat.	Com	a	segona	millor	opció	tindríem	el	 transport	per	carretera,	amb	un	
cost	de	30,21€	per	CEU.	Com	a	opció	menys	assequible	estaria	el	transport	ferroviari,	amb	un	alt	cost	de	
145,13€	per	CEU.	
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10.	CONCLUSIONS	
Arribat	al	 final,	havent	fet	els	càlculs	 i	els	anàlisis	corresponents,	es	pot	afirmar,	que	el	millor	medi	de	
transport	 per	 transportar	 vehicles	 des	 de	 Barcelona	 fins	 a	 Livorno	 és	 el	 transport	 marítim,	 tant	 pels	
costos	interns	del	vaixell	com	pels	costos	externs	que	provoca.	

	

En	aquest	estudi	hem	pogut	mostrar	les	xifres	de	tots	els	costos	que	provoca	els	transport,	i	el	resultat	
obtingut	és	que	el	transport	marítim,	avui	en	dia,	és	la	millor	opció.	

	

A	 continuació	 parlarem	 de	 les	 conclusions	 que	 podem	 extreure	 sobre	 els	 resultats	 dels	 diferents	
transports:	

Transport	marítim:		

Aquest	transport	és	realment	rendible	quan	es	transporten	grans	quantitats	de	càrrega	i	quan	les	rutes	
que	recorre	són	més	factibles	realitzar-les	via	marítima	que	no	via	terrestre.	A	més,	el	vaixells	Vehicle	
Carriers	són	ràpids,	amb	més	de	20	nusos	de	velocitat	 i	això	es	tradueix	en	un	transport	que	no	gasta	
molt	de	 temps.	Per	últim,	uns	dels	 factors	positius	del	 transport	marítim	és	que	 tot	el	que	 transporti,	
descongestiona	les	infraestructures	terrestres.	

	

Per	altre	banda,	un	dels	factors	que	juga	en	contra	del	transport	marítim	són	els	elevats	costos	de	taxes,	
tarifes	i	operatives	portuàries,	ja	que	augmenten	considerablement	els	costos	interns	d’aquest	transport	
i	com	hem	vist	representen	més	del	65%	d’aquest.	Comentar	també	com	a	desavantatge,	el	combustible	
que,	sense	ser	un	combustible	de	qualitat,	té	un	alt	cost	i	això	provoca	un	augment	en	els	costos	externs	
del	 transport	 marítim.	 El	 que	 també	 s’hauria	 de	 considerar	 és	 que	 si	 s’augmentés	 la	 qualitat	 del	
combustible,	es	 reduirien	els	 costos	externs,	però	augmentarien	els	 costos	 interns	 i	 s’hauria	de	veure	
quina	mesura	seria	més	positiva.	

	

Transport	ferroviari:	

El	 transport	 ferroviari	 té	 els	 aspectes	 positius	 de	 la	 velocitat,	 ja	 que	 és	 un	 transport	 capaç	 de	
desenvolupar	grans	velocitats,	i	també	li	juga	a	favor	el	fet	de	no	tenir	costos	per	congestió.	
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Per	contra,	personalment	veig	que	és	el	 transport	amb	més	 inconvenients,	però	 també	el	que	 té	més	
marge	 de	 millora.	 El	 primer	 inconvenient	 que	 es	 podria	 millorar	 és	 la	 utilització	 de	 locomotores	
elèctriques	en	lloc	de	locomotores	dièsel,	com	es	fa	en	el	tren	d’alta	velocitat,	ja	que	els	costos	d’energia	
augmenten	molt	els	costos	externs.	Un	altre	inconvenient	és	l’ample	de	via,	que	aquí	a	Espanya	tenim	
ample	 ibèric,	que	és	diferent	a	 la	gran	majoria	d’Europa	 i	això	dificulta	 les	connexions	més	enllà	de	 la	
frontera	espanyola	dels	Pirineus.	

	

Relacionat	 també	 amb	 la	 infraestructura,	 tenim	 el	 problema	 de	 que	 dins	 d’Europa,	 hi	 h	 vies	 que	 no	
permeten	 la	 circulació	 a	 través	 d’elles	 de	 ferrocarrils	de	mercaderies	 de	 grans	 longituds	 (més	 de	 600	
metres).	 Hi	 ha	 vies	 que	 arriben	 a	 tolerar	 ferrocarrils	 de	 750m,	 però	 d’altres	 que	 només	 toleren	
ferrocarrils	d’entre	450	i	500m.	És	obvi	que	augmentant	la	longitud	dels	ferrocarrils,	es	guanya	espai	per	
transportar	 més	 càrrega	 i	 pensa	 que	 s’hauria	 de	 posar	 més	 èmfasi	 en	 l’aspecte	 de	 millorar	 la	 xarxa	
ferroviària	 europea	 uniformant	 les	 longituds	 dels	 ferrocarrils	 i	 que	 siguin	 unes	 longituds	 de,	 com	 a	
mínim,	 650m	per	 tota	 Europa.	 Amb	 aquest	 fet,	 la	 competitivitat	 del	 transport	 ferroviari	 augmentaria	
molt.	

	

Transport	per	carretera:	

El	transport	per	carretera,	tot	i	ser	el	transport	amb	menys	costos	tant	interns	com	externs	en	general,	a	
l’hora	de	comparar	el	cost	per	CEU,	perd	molts	avantatges	degut	a	la	reduïda	quantitat	de	càrrega	que	
permet	transportar.		

	

Com	a	aspectes	 favorables	 tenim	que	és	el	 transport	que	dóna	més	 flexibilitat,	 ja	que	 la	 comunicació	
amb	el	conductor	és	directe	i	qualsevol	canvi	en	la	planificació	del	transport	es	soluciona	a	l’instant.	Un	
altre	aspecte	favorable	són	les	baixes	emissions	contaminants	degut	a	l’alt	grau	de	regulació	i	normativa	
que	hi	ha	i	la	millora	constant	dels	motors.	

	

Com	a	aspectes	desfavorables,	veiem	que	com	a	quantitat	de	mercaderia	a	transportar	no	pot	competir	
ni	 amb	el	 transport	marítim	ni	 amb	el	 transport	 ferroviari.	 També	 tenim	 les	parades	obligatòries	dels	
conductors,	que	allarguen	més	la	durada	del	transport.	Per	solucionar	aquest	factor,	es	podria	pensar	en	
col·locar	 un	 segon	 conductor	 en	 el	 camió,	 però	 el	 problema	 seria	 que	 es	 disminuiria	 el	 temps,	 però	
augmentarien	els	costos	de	personal,	un	costos	que	pel	 transport	per	carretera	 ja	són	els	segons	més	
elevats	per	darrere	dels	costos	de	combustible.	

	

Com	a	conclusió	general	puc	dir	que	el	transport	marítim	està	per	damunt	dels	altres	dos	transport	quan	
parlem	de	 transport	de	 llarga	distància	 i	 en	el	que	 s’han	de	 transportar	 grans	 volums	de	 càrrega.	Per	
això,	en	el	nostre	estudi,	seria	la	millor	opció.	No	obstant	això,	comentar	que	el	transport	ferroviari	seria	
una	bona	opció	pel	transport	dins	d’un	mateix	país,	on	crec	que	aquest	transport	si	que	podria	guanyar	
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competitivitat,	no	per	 transports	entre	països.	També	comentar	que	en	el	punt	en	el	que	el	 transport	
per	 carretera	 guanyaria	 força	 seria	 en	 el	 transport	 de	 poca	 càrrega	 des	 de,	 per	 exemple,	 la	 fàbrica	
d’automòbils	al	port	o	estació	ferroviària,	o	des	del	port	fins	al	concessionari,	transports	curts	però	que	
ajudarien	al	transport	d’aquets	vehicles.	
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