
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE 
MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA A 2025

Novembre 2019



// 2 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

 
 

Coordinació i redacció del pdM 
 

 
 

 
 

Equip redactor dels documents de Seguiment i actualització dels costos 
socials i ambientals al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona l’any 2017 i escenaris tendencial i proposta a 2025 
 
 
GABINET 
ESTUDIS 
ECONOMICS 
 
 

Àlvar Garola Crespo. Economista i Doctor en 
Enginyeria del Transport i les Infraestructures 
Bernat Arias Seguí. Economista 
Àngels García Hernández. Arquitecta  
Gemma Vélez Sabater. Economista 
Àlvar Garola Bonilla. Col·laborador 
 
Novembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



// 3 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

Índex 
 

1. Introducció ................................................ 4 

2. Consideracions generals ......................... 5 

3. Actualitzacions metodològiques ........... 5 

4. Variables de mobilitat ............................. 7 

4.1. Parc de vehicles ................................ 7 

4.2. Vehicles-km, cotxes-km i vagons-km 

............... ...................................................... 11 

4.3. Viatges, viatges-km i tones-km ...... 16 

4.4. Quilòmetres d’infraestructures ...... 20 

5. Variables funcionals ............................... 23 

5.1. El valor del temps ............................ 23 

5.2. Ocupació dels vehicles .................. 26 

5.3. Consums energètics i emissions .... 27 

5.4. Les velocitats de circulació i 

recorregut .................................................. 30 

6. Costos de les infraestructures ............... 32 

6.1. Infraestructures viàries .................... 32 

6.2. Infraestructures ferroviàries ............ 36 

7. Costos interns .......................................... 38 

7.1. Turisme privat ................................... 38 

7.2. Motocicleta i ciclomotor ................ 51 

7.3. Bicicleta privada ............................. 58 

7.4. Transport viari de mercaderies ...... 62 

7.5. Autobús ............................................. 66 

7.6. Taxi ..................................................... 74 

7.7. Bicicleta pública .............................. 76 

7.8. Modes ferroviaris de passatge ...... 77 

7.9. Costos de les persones usuàries del 

transport públic ......................................... 80 

7.10. Transport ferroviari de mercaderies 

.......... .......................................................... 84 

7.11. Persones usuàries del transport viari i 

ferroviari de mercaderies ........................ 85 

8. Costos externs ......................................... 88 

8.1. Accidents ......................................... 89 

8.2. Contaminació atmosfèrica ........... 91 

8.3. Canvi climàtic.................................. 94 

8.4. Soroll .................................................. 96 

8.5. Efecte barrera ................................. 98 

8.6. Ocupació de l’espai .................... 100 

8.7. Danys al paisatge i la natura ...... 101 

8.8. Processos avant-post .................... 103 

8.9. Variació de la plusvàlua .............. 105 

8.10. Vibracions ....................................... 108 

9. Resultats de costos a l’escenari base 

2017 ............................................................... 109 

9.1. Costos interns ................................. 109 

9.2. Costos externs ................................ 121 

9.3. Costos totals ................................... 124 

9.4. Comparació dels resultats 2017 i 

2014 . ........................................................ 128 

10. Metodologia per la definició dels 

escenaris tendencial i proposta a 2025 i 

resultats ......................................................... 130 

10.1. Actualització de valors per la 

definició de l’escenari tendencial ....... 130 

10.2. Actualització de valors per la 

definició de l’escenari proposta .......... 133 

10.3. Resultats de l’escenari base, 

tendencial i proposta ............................ 134 

10.4. Costos externs dels escenaris ...... 143 

 

 

 

 

  



// 4 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

1. Introducció 
 

Aquest estudi s’insereix en els treballs 

d’elaboració del Pla Director de Mobilitat 

2020-2025 (en endavant, pdM 2020-2025) a 

càrrec de l’Autoritat de Transport 

Metropolità de Barcelona (ATM) per l’àmbit 

de planificació determinat com el Sistema 

Integrat de Mobilitat Metropolitana de 

Barcelona (SIMMB). 

 

L’estudi de costos socials i ambientals de la 

mobilitat present referit a l’any 2017 i el 

simulador de costos associat (el Simulador) 

representa en bona mesura la continuació 

de la sèrie d’estudis instrumentals realitzats 

els anys 2006, 2008, 2010, 2012 i 2015 i 2017 i 

referits als anys 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 i 

2014 respectivament per l’àmbit de la Regió 

Metropolitana de Barcelona (RMB) en el 

marc de l’elaboració i seguiment dels pdM 

2007-2012 i pdM 2013-2018. 

 

Tot i aquesta continuïtat, cal remarcar una 

sèrie de canvis que convé tenir en compte 

per les seves conseqüències pel que fa a les 

anàlisis comparatives que es puguin 

elaborar. 

 

La principal novetat respecte els plans de 

mobilitat anteriors, és que el pdM 2020-2025 

ha ampliat l’àmbit geogràfic de planificació 

de la RMB al SIMMB. Aquest és un fet 

important, no només en termes absoluts en 

incorporar més territori, població i mobilitat, 

sinó també per interpretar les ràtios unitàries, 

ja que es tracta d’un àmbit geogràfic 

heterogeni respecte al que s’havia 

considerat en anteriors edicions. 

La metodologia utilitzada en aquest informe 

segueix en termes generals les bases de les 

publicacions elaborades en exercicis 

anteriors. Ara bé, com passa sempre que es 

porta a terme un treball d’aquestes 

magnitud, cada nova edició implica 

introduir canvis per millorar la metodologia 

utilitzada, la inclusió de nous mètodes i fonts, 

etc., fets que afecten tant als càlculs de les 

variables bàsiques de mobilitat, com a 

l’estimació dels costos, els valors econòmics 

i preus utilitzats, etc. 

 

A causa bàsicament de la modificació de 

l’àmbit d’estudi, així com d’aquestes 

modificacions metodològiques, els resultats 

presents no són del tot comparables amb els 

resultats d’anys anteriors pel que fa a les 

variables de mobilitat, les variables 

funcionals o la magnitud dels costos 

determinats, i tota comparativa exigeix 

considerar el canvi d’escala territorial 

considerat i els elements que han canviat. 

 

En l’edició present d’aquest estudi 

instrumental, quan ens referim a l’estudi 

anterior, ens referim sempre a l’estudi 

Seguiment i Actualització dels Costos Socials 

i Ambientals de la Mobilitat a la Regió 

Metropolitana de Barcelona per a l’any 

2014, publicat en abril de 2017 (en ocasions 

també referit com SENER 2014). 

 

Per la realització d’aquest informe també 

s’han tingut en compte els estudis 

Seguiment i Actualització dels Costos Socials 

i Ambientals de la Mobilitat a la Regió 

Metropolitana de Barcelona per a l’any 

2012 aparegut l’any 2015 (SENER 2012) i 

Actualització dels Costos Socials i 

Ambientals del Transport a la RMB per a 

l’any 2008 de l’any 2010 (SENER 2008) i el 

Simulador tal i com va quedar parametritzat 

i implementat per l’actualització de costos 

per l’any 2014 (Simulador 2014). 

 

Sobre aquestes bases, per l’estudi present 

s’ha realitzat una recerca exhaustiva 

d’aquestes i d’altres fonts i del Simulador 

2014 per tal d’actualitzar la metodologia a 

aplicar en l’estimació dels costos de la 

mobilitat al SIMMB i el propi Simulador. 

 

Fruit d’aquests treballs, en el present estudi 

documentem tant els canvis metodològics 

derivats de l’ampliació de l’àmbit d’estudi 

com d’altres modificacions que hem 

considerat adients per tal de proporcionar 

una estimació més acurada de les variables 

de mobilitat, funcionals i dels costos de la 

mobilitat. 

 

A més dels canvis metodològics respecte 

l’estudi anterior que s’expliquen en aquest 

document, s’ha fet un esforç per 

documentar amb més detall aquells 

aspectes que en els estudis instrumentals 

previs ens han semblat poc desenvolupats. 

 

L’apartat 2 inclou algunes consideracions 

generals sobre els modes de transports 

considerats en aquest estudi i l’àmbit 

geogràfic de referència (el SIMMB). 

 

L’apartat 3 explica el tractament donat a les 

modificacions metodològiques introduïdes 

respecte l’estudi instrumental de costos 

anterior. 

 

L’apartat 4 recull els treballs realitzats i les 

metodologies seguides per la determinació 

de les variables de mobilitat: el parc de 

vehicles, els vehicles-km (o cotxes-km i 

vagons-km) ), els viatges i els viatges-km (o 

tones-km) i els quilòmetres d’infraestructures. 

 

L’apartat 5 està dedicat a les variables 

funcionals, és a dir, el valor del temps, les 

ocupacions dels modes de transport, els 

consums de combustibles i emissions i les 

emissions de contaminants  associades i les 

velocitats de circulació i recorregut. 

 

L’apartat 6 exposa les metodologies 

utilitzades per la determinació dels costos 

totals de les xarxes viàries i ferroviàries, així 

com de la seva distribució entre els diferents 

modes de transport. 

 

L’apartat 7 tracta sobre la determinació dels 

costos interns dels diferents modes de 

transport considerats, tant des del punt de 

vista de la persona usuària (transport privat 

per carretera, transport públic i transport de 

mercaderies), com des de la perspectiva 

dels operadors (autobús regular i 

discrecional, taxi, transport de mercaderies 

per carretera i modes ferroviaris).  

 

L’apartat 8 exposa els costos externs, les 

metodologies seguides i les fonts utilitzades 

per la seva determinació, així com les 

principals diferències respecte l’estudi 

anterior. 

 

L’apartat 9 presenta els resultats dels costos 

socials i ambientals de la mobilitat per l’any 

2017. En aquest apartat es presenten tant els 

costos totals com els costos unitaris 
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(expressats en €/vehicle-km i €/viatges-km) 

tant interns com externs. També s’inclou una 

comparació amb els resultats de l’estudi 

anterior referit a 2014, indicant les dificultats 

per establir aquestes comparacions i els 

motius que expliquen aquest fet. 

 

L’apartat 10 recull les metodologies 

utilitzades per l’estimació dels escenaris 

prospectius a 2025 definits en el pdM 2020-

2025 (l’escenari tendencial i l’escenari 

proposta) així com la comparativa dels 

resultats obtinguts, tant en valors totals com 

unitaris. 

 

2. Consideracions generals 

Els modes de transport considerats en el 

present estudi es relacionen en la Taula 1. 

Aquesta taula classifica els modes en funció 

de la xarxa que utilitzen (carretera o 

ferroviària), el tipus de transport que 

realitzen (passatge o mercaderies) i en el 

cas del transport de passatge per la 

titularitat del servei (públic o privat). 

Bàsicament, es tracta dels mateixos modes 

que en l’estudi anterior. 

 

De manera addicional, en la mesura que les 

dades ho permeten, en l’estudi present com 

en els estudis anteriors s’han diferenciat les 

variables de mobilitat, les variables 

funcionals i els costos en funció de si la seva 

realització i imputació correspon a una zona 

urbana o interurbana. 

 

En quant a l’àmbit geogràfic d’estudi, el 

SIMMB inclou la totalitat de les comarques 

de Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix 

Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, 

Maresme, Moianès, Osona, Vallès 

Occidental i Vallès Oriental. 

 

La població resident al SIMMB va ser de 

5.576.229 persones l’any 2017, el que va 

representar el 73,80% del total de la 

població de Catalunya i el 11,97% de la 

població d’Espanya (segons dades del 

padró municipal d’habitants). 

 

L’any 2017, la població de la RMB va ser de 

5.073.993 habitants, pel que al ampliar 

l’àmbit geogràfic d’estudi s’inclouen al 

voltant de 500.000 persones més que en els 

estudis anteriors. 

 

L’extensió territorial del SIMMB és de 8.113 

km2 (el 25% de la superfície de Catalunya), 

un àmbit de gairebé 5.000 km2 més que la 

RMB. 

 

3. Actualitzacions 

metodològiques 
 

Els successius estudis instrumentals anteriors 

incloïen un apartat preliminar dedicat a 

recollir les modificacions metodològiques de 

l’estudi en curs respecte l’estudi 

immediatament anterior. 

 

En l’estudi present s’ha optat per una 

exposició diferent de les modificacions 

metodològiques respecte l’estudi anterior, 

les quals es recullen en cada apartat on 

s’han produït degudament senyalitzades. 

 

Aquesta senyalització es realitza mitjançant 

quadres separats del cos del text principal 

on s’indica la respectiva modificació 

metodològica i el tema que traca. 

 

En cas que sigui necessari, acompanyant a 

la modificació metodològica s’indica la 

corresponent modificació del Simulador 

associada, també en un quadre a part. 

 

En aquest procediment han intervingut dues 

consideracions. En primer lloc, al realitzar 

l’estudi present ens ha semblat que, en els 

casos pertinents, per comprendre la 

metodologia implementada en l’estudi 

anterior havíem de consultar-la en dos 

apartats diferents: en el de modificacions 

metodològiques i en el de la corresponent 

variable tractada. A més, en no poques 

ocasions també era necessari consultar 

altres estudis instrumentals previs. 

 

Fruit d’aquesta experiència i amb l’objectiu 

de proporcionar una major claredat i 

comoditat per les potencials persones  

lectores i usuàries, hem considerat que era 

preferible incloure les modificacions 

metodològiques en els apartats on aquestes 

es produeixen. 

 

En segon lloc, s’ha de tenir en compte que 

en l’estudi present s’han introduït nombroses 

modificacions metodològiques respecte 

l’estudi anterior, bastantes més que en els 

estudis precedents. Per tant, de voler 

incloure totes elles en un apartat preliminar, 

aquest resultaria molt extens, allargant i 

duplicant en alguns casos el contingut de 

l’estudi. 

 

L’equip redactor del present treball desitja 

incloure un comentari addicional sobre 

l’ocurrència d’aquestes nombroses 

modificacions metodològiques.  

 

Taula 1. Modes de transport considerats 

  Transport per carretera Transport per ferrocarril 

Transport 

privat de 

passatge 

Turisme privat 

Motocicleta i ciclomotor 

Bicicleta privada 

  

Transport 

públic de 

passatge 

Taxi 

Autobús urbà (regular i discrecional) 

Autobús interurbà (regular i 

discrecional) 

Bicicleta pública 

Tramvia 

Metro 

FGC passatge 

Rodalies 

Regionals (MD convencional, AVANT) 

Llarga distància (LD convencional, 

AVE)  

Transport de 

mercaderies 

Mercaderies  carretera (lleugers i 

pesants) 
Mercaderies ferrocarril (FGC i RENFE) 

 

Font: elaboració a partir de SENER 2014. 



// 6 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

L’estudi present s’ha realitzat amb l’objectiu 

d’actualitzar, clarificar, ampliar i millorar els 

estudis anteriors així com el Simulador de 

costos associat. S’ha de tenir en compte 

que moltes modificacions deriven de 

l’ampliació de l’àmbit d’estudi de la RMB al 

SIMMB. 

 

En quant a la resta de modificacions o 

eventuals crítiques que es poguessin llegir de 

manera més explícita o implícita respecte 

els estudis anteriors, s’han d’entendre des 

de la voluntat de realitzar una crítica 

constructiva i l’esperit  de millora. 

 

Volem remarcar que, en bona mesura, 

l’estudi present i l’actualització del 

Simulador no hagués estat possible sense els 

coneixements i l’experiència acumulada 

pels treballs anteriors, tant pels respectius 

equips redactors de l’empresa consultora 

encarregada de l’assistència tècnica com 

de la pròpia ATM. 

 

En aquest sentit cal assenyalar la gran 

consideració de l’equip redactor present (i 

fins i tot admiració) cap els estudis 

instrumentals anteriors i la modelització i 

parametrització del Simulador que han 

precedit l’estudi instrumental present. 

 

Aquest estudi d’actualització i seguiment 

dels costos socials i ambientals de la 

mobilitat s’ha realitzat al llarg de poc més 

d’un any. De la mateixa manera que en 

l’estudi present s’ha intentat millorar els 

estudis instrumentals anteriors, es possible 

que en estudis futurs també apareguin 

qüestions a partir de crítiques constructives 

respecte l’estudi present que permetin 

millorar-lo. 

 

Per l’equip redactor present, els eventuals 

suggeriments i possibilitats de millora són 

sempre benvinguts, doncs l’objectiu és 

sempre avançar cap a la major 

excel·lència. 
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4. Variables de mobilitat 

Les variables de mobilitat utilitzades en el 

present estudi seguint els estudis anteriors 

són les següents: 1) el parc de vehicles, 2) els 

vehicles-km (o cotxes-km o vagons-km), 3) 

els viatges-km (o tones-km) i 4) els 

quilòmetres d’infraestructures. 

 

A continuació incloem algunes definicions 

de les principals variables utilitzades. 

 

El parc de vehicles fa referència al nombre 

de mitjans individuals de transport, tant 

privats com públics, classificats segons els 

criteris indicats en la taula 1. En el cas del 

transport viari de mercaderies, el parc es 

classifica entre vehicles lleugers i pesants, en 

consonància amb els criteris del pdM 2020-

2025 i de la resta d’estudis instrumentals. 

Aquesta classificació coincideix de la 

Encuesta permanente de transporte de 

mercancías por carretera del Ministerio de 

Fomento (a l’apartat 7.4 s’inclouen les 

corresponents definicions). 

 

Pels modes ferroviaris, per referir-nos a les 

unitats o cabines del parc mòbil ens referim 

a cotxes en el cas de transport de passatge 

i a vagons pel transport de mercaderies. La 

seva composició i disposició en sèrie amb 

una o més locomotores ens referim en els 

dos casos a trens. 

 

La variable vehicles-km recull el nombre 

total de quilòmetres recorreguts pel conjunt 

del parc de vehicles. Aquesta variable 

també es segmenta pels diferents modes de 

transport contemplats en l’estudi present i 

en els casos pertinents per les zones de 

circulació urbanes i interurbanes. En el cas 

del ferrocarril de passatge ens referim a 

cotxes-km i en el de mercaderies a vagons-

km (eventualment també s’utilitza la 

variable trens-km). 

 

Els viatges-km mesuren el nombre total de 

quilòmetres recorreguts per les persones 

usuàries (viatgers i viatgeres o passatgers i 

passatgeres) dels modes de transport de 

passatge. En general, els viatges-km són 

superiors als vehicles-km per cada mode 

considerat, ja que cada unitat mòbil està 

ocupada per una o més persones. 

 

Per alguns modes de transport també es 

comptabilitzen el nombre viatges, és a dir, el 

nombre total de persones desplaçades (el 

nombre total de viatgers i viatgeres). En 

alguns casos aquesta variable és utilitzada 

per calcular altres variables (com s’indica 

en els casos pertinents) o per determinar 

alguns costos interns (com el cost del temps 

d’accés a la xarxa i dispersió del transport 

públic de passatge, apartat 7.9.2.1). 

 

La variable equivalent als viatges-km pel 

transport de mercaderies són les tones-km 

(netes). Aquesta variable mesura la 

producció d’aquests modes, és a dir, la 

quantitat de total quilòmetres recorreguts 

per les tones de mercaderies desplaçades. 

En alguns casos també s’utilitza la variable 

tones-km (brutes), que inclou la tara dels 

vehicles. 

 

Els quilòmetres d’infraestructures són els 

quilòmetres de xarxes de transport utilitzades 

pels modes de transport i es classifiquen en 

tres tipus de xarxa diferenciades: viaries, 

ferroviàries i ciclables. A la seva vegada, 

d’una banda les xarxes viaries es segmenten 

entre urbanes, interurbanes de lliure 

circulació (o simplement lliures) i 

interurbanes de peatge i d’altra banda les 

xarxes de ferrocarril es separen en funció 

dels modes que les utilitzen o dels seus 

titulars. 

 

Les dades bàsiques del parc de vehicles i 

dels vehicles-km provenen en la seva 

majoria de  l’Institut Cerdà, però aquestes 

no són exhaustives ni s’ajusten 

completament a l’estudi present, pel que en 

alguns casos han requerit la seva 

reelaboració o ampliació, tal i com s’explica 

en els apartats següents corresponents 

(apartats 4.1 i 4.2). 

 

A continuació es detallen les fonts i la 

metodologia per a l’obtenció d’aquestes 

variables de mobilitat. 
 

4.1. Parc de vehicles 

 

El punt de partida per la quantificació del 

parc de vehicles motoritzats per carretera 

(turismes, motocicletes, autobusos, 

mercaderies lleugeres i mercaderies 

pesants) totals i per tipus de combustible 

han estat les dades elaborades per l’Institut 

Cerdà per l’any 2017. 

 

S’ha de tenir en compte, però, que el nivell 

de desagregació dels modes de transport 

motoritzats per carretera proporcionat per 

l’Institut Cerdà no és exactament el mateix 

que el que s’utilitza en aquest estudi i en el 

Simulador de costos associat. 

En aquest sentit, destaca el fet que l’estudi 

de l’Institut Cerdà no segmenta entre el 

turisme privat i el taxi, mentre que en el 

present estudi, en l’estudi anterior i en el 

Simulador sí. 

 

És a causa d’aquest fet que en l’estudi 

present el parc de vehicles de taxi a l’àmbit 

del SIMMB s’ha aproximat a partir del 

nombre de llicències de taxi actives l’any 

2017 a la província de Barcelona. Hem 

decidit determinar el nombre de taxis del 

SIMMB igualant-lo al nombre de taxis de la 

província de Barcelona, entenent que la 

diferència entre un i altre àmbit és 

menyspreable als efectes del càlcul del 

parc de taxis. 

 

Per tal d’actualitzar l’estudi dels costos i el 

Simulador, és necessari distribuir el parc de 

taxis al SIMMB l’any 2017 entre els diferents 

tipus de combustible que utilitzaven. 

Aquesta distribució s’ha obtingut a partir 

d’una consulta a l’Institut Metropolità del 

Taxi (IMET) que proporciona dades per 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

 

Coneguda la distribució per tipus de 

combustible a l’AMB, s’ha repartit el parc de 

taxis a la resta del SIMMB (a la resta de la 

província de Barcelona) seguint la mateixa 

distribució que la obtinguda en l’AMB, sota 

el supòsit que la distribució per tipus de 

combustible és igual al conjunt del SIMMB 

que a l’AMB. Cal tenir en compte que el 

parc de taxis de l’AMB representa gairebé el 

90% del total del SIMMB. 

 

Determinat el parc de taxis i el parc de 

turismes, s’ha deduït el parc de turismes 
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privats per la diferència entre el nombre de 

turismes proporcionat per l’Institut Cerdà i el 

nombre de taxis calculat anteriorment.  

 

Respecte aquesta diferència, la 

metodologia utilitzada ha estat anàloga a 

la seguida en l’estudi anterior. 

 

Per la resta de modes de transport 

motoritzats per carretera (motocicletes, 

mercaderies lleugeres, mercaderies pesants 

i autobusos) les dades d’entrada són les 

proporcionades per l’Institut Cerdà sense 

cap modificació. 

 

L’estudi del parc d’autobusos requereix una 

explicació més detallada. Si bé el nombre 

total d’autobusos prové de l’Institut Cerdà, 

font que proporciona una desagregació en 

funció del tipus de combustible, el fet és que 

l’estudi dels costos que estem tractant 

requereix una desagregació del parc 

d’autobusos en funció del seu àmbit (urbà o 

interurbà), en funció del tipus de servei 

(regulars o discrecionals) i en funció de la 

seva dimensió (o nombre de places). 

Aquesta desagregació serà necessària pel 

càlcul dels costos interns associats als 

autobusos urbans i interurbans, regulars i 

discrecionals (apartats 7.5). 

 

Seguint la metodologia establida en els 

anteriors estudis i a partir de l’anàlisi del 

Simulador 2014, es dedueix que el parc 

d’autobusos cal desagregar-lo de la forma 

que recull la Taula 2. 

 

En l’estudi present, el nombre d’autobusos 

regulars en servei al STI urbans i interurbans 

s’ha obtingut del document Transmet Xifres. 

Dades bàsiques 2017. Aquest nombre s’ha 

assimilat al SIMMB sense cap tractament 

addicional. 

 

Ara bé, s’ha de tenir en compte que la flota 

d’autobusos regulars total és superior a la 

flota d’autobusos regulars en servei, ja que 

hi ha vehicles en reserva, en revisió, 

pendents de passar la ITV, etc. Per tal 

d’aproximar el nombre d’autobusos regulars 

totals hem incrementat la flota d’autobusos 

regulars urbans en servei amb la diferència 

entre el parc d’autobusos total de Transports 

de Barcelona (TB) i el parc d’autobusos en 

servei d’aquest operador. TB és l’únic 

operador que proporciona aquest detall de 

dades. Aquest procediment ens 

proporciona una aproximació per un valor 

mínim del parc d’autobusos regulars, però 

l’hem considerat la més adient a falta de 

dades suplementàries. 

Determinats el parc d’autobusos total i el de 

regulars, hem calculat el parc d’autobusos 

discrecionals totals per la diferència. 

 

El parc d’autobusos discrecionals totals 

l’hem distribuït entre urbans i interurbans 

seguint la mateixa distribució que l’estudi 

anterior. 

 

Finalment, la distribució del nombre 

d’autobusos en funció de la dimensió o 

nombre de places, també l’hem realitzat 

seguint els mateixos percentatges de SENER 

2014. 

 

Cal mencionar que en l’estudi anterior, el 

parc d’autobusos interurbans es va distribuir 

entre regulars i discrecionals en funció d’uns 

percentatges que provenien del pdM 2013-

2018, fixats en un 15% i un 85% 

respectivament. En l’estudi present, al 

haver-se modificat la metodologia, aquests 

percentatges s’han modificat lleugerament, 

establint-se en un 17% i un 83%. 

 

Creiem oportú documentar també que, 

donat que s’ha mantingut la mateixa 

parametrització que en l’estudi anterior, la 

flota d’autobusos totals i distribuïda 

s’introdueix en el Simulador en dos fulles 

diferents del llibre principal. Per tant, per tal 

d’elaborar simulacions coherents, s’han de 

modificar les dades en les dues fulles. 

 

Per estimar el parc total de bicicletes 

privades en línies generals també hem 

seguit la metodologia de l’estudi anterior, 

però amb algunes qualificacions que 

expliquem tot seguit. 

 

Per estimar el parc de bicicletes privades a 

Espanya l’any 2017 hem sumat les dades de 

producció i importació de bicicletes i hem 

restat les dades d’exportació any a any 

durant els últims 12 anys (2006-2017). 

Després, cada valor anual l’hem multiplicat 

pel rati de població del SIMMB respecte 

Espanya obtenint una estimació de les 

adquisicions anuals. Finalment, hem pres el 

sumatori d’aquestes estimacions anuals i així 

hem obtingut el parc de bicicletes privades 

al SIMMB per l’any 2017. 

Modificació de la metodologia: Distribució del 

parc d’autobusos. En l’estudi anterior la 

distribució del parc d’autobusos es va obtenir 

a partir de les dades de l’Institut Cerdà 2014, 

enquestes als operadors i percentatges 

provinents del pdM 2013-2018. De les dades 

introduïdes al Simulador 2014 es desprèn que 

van aplicar les mateixes distribucions dels 

autobusos en funció del nombre de places 

pels urbans regulars i urbans discrecionals 

d’una banda i pels interurbans regulars i 

interurbans discrecionals de l’altre. 

 

Modificació del Simulador: Parc d’autobusos i 

la seva distribució. Hem modificat el 

Simulador en concordança amb les 

modificacions metodològiques comentades 

anteriorment. En particular, en la 

parametrització actual el nombre 

d’autobusos interurbans regulars i 

discrecionals s’introdueix a mà i la seva 

distribució percentual es determina de 

manera automàtica. També s’ha introduït 

una taula que recull la distribució percentual 

dels autobusos discrecionals en funció del 

nombre de places per realitzar possibles 

simulacions. 

 

Tipus d'autobús Desagregació 

Autobús 

interurbà 

Fins 22 places 

De 23 fins 35 

places 

De 36 fins 55 

places 

Més de 55 places 

Autobús 

interurbà 

Flota regulars 

Flota discrecionals 

Autobús urbà - 

Regulars 

Autobús estàndard 

Autobús articulat 

Microbús 

Autobús urbà - 

Discrecionals 

Autobús estàndard 

Autobús articulat 

Microbús 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Simulador 

2014. 

 

Taula 2. Desagregació necessària pel parc 

d’autobusos 
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En l’estudi anterior, a efectes del càlcul del 

parc de bicicletes es va fixar una vida útil de 

14 anys, però per estimar el cost de 

propietat en termes anuals (apartat 7.3.1) es 

va establir un període d’amortització de 12 

anys. En l’estudi present, en els dos casos 

s’utilitza 12 anys. 

 

Determinat el parc total de bicicletes 

privades, en l’estudi anterior es va 

comptabilitzar també de manera explícita 

el parc privat de bicicletes elèctriques 

disgregant-la a efectes dels càlculs de 1) 

Cost de propietat o d’ús; 2) Manteniment, 

reparacions i accessoris; 3) Temps de 

recorregut; 4) Infraestructures (carrils bicis i 

aparcaments). 

 

En l’estudi actual es reprodueix aquesta 

metodologia, pel que realitzem una 

estimació del parc de bicicletes elèctriques 

al SIMMB. El punt de partida ha estat el parc 

de bicicletes elèctriques a la RMB 

determinat per l’estudi anterior per l’any 

2014 (2.826 unitats).  

 

En primer lloc, aquest parc l’hem 

incrementat en funció del rati de població 

del SIMMB respecte la població de la RMB i 

així hem obtingut una estimació del parc del 

SIMMB en 2014 (3.106 unitats). 

 

En segon lloc, al parc de 2014 li hem restat 

3/12 del mateix parc (776 unitats) per tal 

d’aproximar les bicicletes elèctriques que 

s’han donat de baixa en el període 2014-

2017, sota l’assumpció que l’antiguitat del 

parc era homogènia al llarg dels últims 12 

anys, i li hem sumat les ventes de bicicletes 

elèctriques a Espanya durant els anys 2015, 

2016 i 2017 ponderades segons el pes en 

població del SIMMB respecte Espanya sota 

l’assumpció que les ventes de bicicletes són 

proporcionals a la població (16.333 unitats). 

El resultat obtingut ha estat un parc de 

18.662 bicicletes elèctriques al conjunt del 

SIMMB l’any 2017. Aquest resultat mostra un 

creixement espectacular d’aquest parc 

entre 2014 i 2017, en concordança amb el 

gran increment que han experimentat la 

venta d’aquesta tipologia de bicicletes 

durant els últims 4 anys, segons la font 

consultada (AMBE, Asociación de Marcas y 

Bicicletas de España). 

 

El parc de bicicletes privades convencionals 

s’ha obtingut sostraient al parc de bicicletes 

privades totals el parc de bicicletes privades 

elèctriques, d’igual manera que es va 

realitzar en l’estudi anterior. 

 

Pel que fa a la bicicleta pública, aquesta 

categoria inclou les bicicletes de l’empresa 

B:SM a Barcelona, coneguda com Bicing, ja 

siguin les convencionals o les elèctriques, i 

també les bicicletes de lloguer. 

 

La font utilitzada per determinar el parc de 

bicicletes de Bicing (tant convencionals 

com elèctriques) ha estat l’Anuari Estadístic 

de la Ciutat de Barcelona 2018. 

 

Respecte la bicicleta de lloguer, davant la 

impossibilitat d’obtenir fonts actualitzades 

per la seva determinació i donat que la font 

principal utilitzada en l’estudi anterior ja no 

es troba disponible, s’ha decidit mantenir el 

mateix parc que en l’estudi anterior.  

 

Per últim, respecte els modes de transport 

per ferrocarril hem introduït una lleugera 

modificació de la documentació i del 

Simulador respecte l’estudi anterior, més 

encaminada a conferir consistència entre 

els diferents apartats de l’estudi present que 

a inserir modificacions metodològiques 

profundes. 

 

El parc de cotxes o vagons del transport per 

ferrocarril només és utilitzat per la 

determinació dels costos externs del procés 

avant-post (apartat 8.8). Aleshores, en 

aquest apartat s’explica com s’ha 

determinat el parc i després només s’hi fa 

referència. 

En l’estudi anterior, aquesta variable no va 

quedar documentada en l’apartat 

corresponent al  parc de vehicles i només va 

ser parcialment documentada en l’apartat 

del procés avant-post (SENER 2014, apartats 

4.1.1 i 7.9 respectivament). 

 

En quant a la metodologia per determinar el 

parc de cotxes o vagons de transport per 

ferrocarril, hem mirat de seguir amb la 

mateixa metodologia de l’estudi anterior. 

Seguir aquesta metodologia no ha estat 

immediat, ja que ens trobem davant 

d’afirmacions disperses al llarg del 

document metodològic i hi ha càlculs i 

comentaris introduïts en el Simulador 2014 

(en el llibre auxiliar del procés avant-post). 

Amb tot, hem introduït algunes 

modificacions que tot seguit comentem. 

 

Les dades del nombre de cotxes de Metro 

prové directament de l’Informe de Gestió 

de 2017 de Transports Metropolitans de 

Barcelona (TMB). En l’estudi anterior, el 

nombre de cotxes de Metro provenia del 

Resum de Gestió 2014 de TMB. 

 

Les dades del nombre de cotxes de Tramvia 

és més problemàtica. En l’estudi anterior es 

va optar per multiplicar el nombre de 

tramvies en funcionament (41 tramvies) per 

un nombre de cotxes per tramvia fixat per 

assumpció (2 cotxes/tramvia). Aquesta 

assumpció d’una ràtio de cotxes per 

tramvia, si bé es manté al llarg de tot l’estudi 

de manera coherent (veure l’apartat 4.2, 

per exemple), no està exempta de 

problemes, ja que, com explica l’Institut 

Cerdà 2014, “els tramvies no estan formats 

per cotxes com habitualment ho fan els 

Modificació de la metodologia: Parc de 

bicicletes elèctriques. La metodologia 

seguida en l’estudi present no ha estat la 

mateixa que la indicada en la documentació 

de l’estudi anterior. Segons aquella 

documentació, el parc de bicicletes privades 

elèctriques es va determinar amb la mateixa 

metodologia que el parc de bicicletes 

privades totals. Tanmateix, aquesta afirmació 

és problemàtica principalment perquè la font 

indicada no desagrega entre bicicletes 

convencionals i elèctriques. Sense poder 

concloure quina va ser la metodologia 

seguida de fet per SENER 2014, arribats a 

aquest punt, ens ha estat necessari dotar-nos 

d’una metodologia alternativa per aproximar 

el parc de bicicletes elèctriques l’any 2017. 

 

Modificació de la metodologia: Inclusió dels 

cotxes del Funicular de Montjuïc. A diferència 

amb l’estudi anterior, en l’estudi present, a 

més dels cotxes de Metro (sense Funicular de 

Montjuïc) hem tingut en compte els cotxes del 

Funicular de Montjuïc (6 cotxes addicionals). 
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trens, sinó que està composat per 5 mòduls 

que funcionen sempre conjuntament” 

(Institut Cerdà 2014, pàg. 47).  

 

Tot i aquesta problemàtica detectada, en 

l’estudi present hem optat per mantenir la 

mateixa metodologia de l’estudi anterior i la 

mateixa ràtio de cotxes/tramvia, donada la 

necessitat de presentar les dades dels 

diferents modes de transport de ferrocarril 

mitjançant una mateixa unitat de mesura. A 

la  Memoria de Responsabilidad Social 

Empresarial 2017 del TRAM, s’indica que el 

nombre total de tramvies és de 41. La única 

diferència amb l’estudi anterior és la 

d’haver aportat transparència respecte la 

metodologia seguida i els problemes que se 

li poden associar. 

 

Les dades del nombre de cotxes de FGC 

metropolità de transport de passatge 

provenen de la Memòria de FGC 2017. En 

l’estudi present s’ha comptabilitzat el 

nombre de cotxes multiplicant el nombre de 

trens (unitats UT) per la seva composició 

normal, sent aquesta obtinguda mitjançant 

una consulta a FGC.  

 

En l’estudi present, entenem que és més 

coherent comptabilitzar el nombre de 

cotxes, tal i com es fa amb els altres modes 

ferroviaris. En l’estudi present es tenen en 

compte els cotxes del Funicular de 

Vallvidrera, però no els  del Funicular de 

Gelida, que no ha estat en servei entre l’any 

2016 i el 2019. 

 

Pel que fa al nombre de cotxes del FGC de 

mercaderies, a partir de l’estudi de les 

dades del Simulador 2014 es dedueix en 

l’estudi anterior es van comptabilitzar el 

nombre de locomotores i vagons del servei 

de mercaderies de la línia Llobregat-Anoia, 

però en canvi, es va excloure el parc 

associat al transport de mercaderies de via 

ampla que circula per la xarxa ADIF i que 

està a disposició de Cargometro Rail 

Transport, SA per fer el transport de peces 

entre les factories de Seat de Zona Franca i 

de Martorell, segons s’explica a la Memòria 

de FGC 2014. 

 

De fet, sembla que Cargometro Rail 

Transport, SA va ser exclòs de tot l’anàlisi de 

l’estudi anterior, no només en quant al parc 

de vehicles. En l’estudi present, també s’ha 

optat per mantenir aquesta exclusió. 

Tanmateix i a diferència de l’estudi anterior 

hem considerat necessari documentar-la en 

vista d’incloure aquest servei de transport 

de mercaderies en  properes actualitzacions 

de l’estudi instrumental. 

 

La determinació del parc de cotxes de 

RENFE passatge no ha estat immediata i ha 

requerit una estimació en base a les 

informacions disponibles. En efecte, el 

Observatorio del ferrocarril en España (OFE) 

publica dades del parc mòbil de RENFE pels 

serveis de Rodalies, Mitja Distància 

(convencional i AVANT) i de Llarga Distància 

convencional i AVE pel conjunt d’Espanya, 

però no disposem de la distribució per 

àmbits territorials més acotats. En 

conseqüència, ha estat necessària fer una 

atribució del parc espanyol al SIMMB. 

 

En aquest sentit, en l’estudi anterior també 

es va realitzar una estimació del parc de 

cotxes de RENFE a la RMB, tot i que aquesta 

no va quedar documentada de manera 

detallada ni en el document metodològic ni 

en el Simulador 2014. Si bé hem pogut 

observar alguns dels càlculs realitzats en el 

Simulador 2014, aquests no ens han permès 

deduir de manera clara i distinta el seu 

significat. A més, alguns dels resultats 

obtinguts en l’estudi anterior ens semblen 

poc consistents en relació a les informacions 

incloses en l’Informe 2014 de l’OFE. Per 

exemple, per el cas de Rodalies es va 

assignar a la RMB més del 50% del parc total 

de Rodalies (Cercanías) de tota Espanya, 

valor que ens sembla massa elevat, doncs 

s’ha de tenir compte els importants serveis 

de rodalies que es presta a ciutats com 

Madrid, Valencia, Bilbao o Sevilla. 

 

Pel que fa a Rodalies RENFE, el parc de 

cotxes atribuïts al SIMMB s’ha calculat 

multiplicant el parc de vehicles 

autopropulsats elèctrics d’ample ibèric 

assignats al transport de Rodalies del 

conjunt d’Espanya pel rati que relaciona els 

trens-km estimats al SIMMB entre els trens-km 

totals a Espanya. 

 

En quant a Mitja Distància convencional 

RENFE, el parc de vehicles estimats al SIMMB 

deriva de multiplicar el parc de cotxes 

destinat a aquest servei a tota Espanya 

(electrotrens, unitats elèctriques i 

autopropulsats dièsel) per la relació dels 

trens-km al SIMMB entre els trens-km a 

Espanya. 

 

Respecte Mitja Distància AVANT RENFE, el 

parc de cotxes assignat al SIMMB s’ha 

estimat multiplicant el parc de vehicles 

AVANT (sèries 104, 114 i 121) al conjunt 

d’Espanya pel rati que relaciona els trens-km 

estimats al SIMMB entre els trens-km totals a 

Espanya. 

 

Pel que fa a Llarga distància convencional 

RENFE, el parc de vehicles estimats al SIMMB 

s’ha aproximat multiplicant el parc de 

cotxes i remolcs (principalment Talgo) pel 

rati que relaciona els trens-km estimats al 

SIMMB entre els trens-km totals a Espanya. 

 

En quant a Llarga distància AVE RENFE, el 

parc de cotxes atribuït al SIMMB s’ha 

aproximat aplicant la proporció de trens-km 

estimats al SIMMB respecte els trens-km 

totals a Espanya a el parc de trens 

autopropulsats elèctrics destinats a serveis 

de Llarga  distància (inclou trens AVE  i 

Alvia).  

 

Modificació de la metodologia: Parc de cotxes 

de RENFE passatge. Hem cregut convenient 

definir i documentar una metodologia pròpia 

per tal de determinar el parc de cotxes dels 

diferents modes de RENFE passatge i 

mercaderies. La metodologia seguida ha 

implicat canvis significatius dels parcs de 

cotxes considerats respecte l’estudi anterior, 

canvis que considerem justificats. 

 

Modificació de la metodologia: Parc de cotxes 

de FGC passatge. En l’estudi anterior es va 

comptabilitzar el nombre d’unitats UT i no el 

nombre de cotxes. En conseqüència, el parc 

considerat en l’estudi present és més de tres 

vegades superior al de l’estudi anterior. Els 

efectes d’aquesta modificació només 

afecten als costos externs del procés avant-

post, amb una incidència  menor en els costos 

totals. 
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En l’estudi anterior, l’estimació es va realitzar 

a partir d’una extrapolació dels cotxes i 

remolcs (principalment Talgo). En l’estudi 

present, entenem que no és ajustat estimar 

el parc de cotxes d’alta velocitat a partir 

dels cotxes Talgo, ja que aquests es destinen 

als transport de passatge en Llarga distància 

convencional. 

 

Finalment, respecte el transport de 

mercaderies per ferrocarril de RENFE, el parc 

de vagons s’ha determinat també en base 

a una estimació a partir del parc de vagons 

i locomotores dedicats al transport de 

mercaderies declarat per tota Espanya. 

 

Com a conseqüència d’aquestes 

modificacions metodològiques, el parc de 

cotxes i vagons de RENFE s’ha vist 

substancialment modificat respecte l’estudi 

anterior, però afectant només a part dels 

costos externs del processos avant-post 

(apartat 8.8) i amb poca incidència sobre 

els costos totals. 

 

 

 

Fonts utilitzades: 

 Parc de turismes, motocicletes, ciclomotors, 

autobusos, mercaderies lleugeres i mercaderies 

pesants: Institut Cerdà. 

 Llicències de taxi a la província de Barcelona: INE. 

 Llicències de taxi a l’AMB: consulta a l’IMET; dades 

referents a 15 de gener de 2018. 

 Distribució de les llicències de taxi a l’AMB per tipus 

de combustible: consulta a l’IMET. 

 Parc d’autobusos regulars urbans i interurbans en 

servei: Transmet Xifres. Dades bàsiques 2017. 

 Parc d’autobusos totals i en servei de Transports de 

Barcelona: Informe de Gestió del 2017 de TMB.  

 Distribució del parc d’autobusos discrecionals entre 

urbans i interurbans: mateixos percentatges que 

SENER 2014. 

 Distribució del parc d’autobusos en funció de la 

seva dimensió o nombre de places: mateixos 

percentatges que SENER 2014. 

 Històric de producció de bicicletes a Espanya: 

Secretaría General de Industria y Pyme del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 

Estadística de fabricación de vehículos automóviles 

y bicicletas. 

 Històric d’importació i exportació de bicicletes: 

DATACOMEX del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, classificació TARIC, epígraf 8712 Bicicletas y 

demás velocípedos. 

 Històric de població a Espanya i al SIMMB: Padró 

municipal d’habitants, INE. 

 Vida útil i període d’amortització de les bicicletes: 

12 anys, seguint SENER 2014. 

 Parc de bicicletes elèctriques a la RMB 2014: SENER 

2014. 

 Venta de bicicletes elèctriques a Espanya 2015-

2017: AMBE. 

 Població a la RMB i al SIMMB l’any 2014: Padró 

municipal d’habitants, IDESCAT. 

 Parc de bicicletes convencionals i elèctriques del 

Bicing: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 

2018, Transports i Circulació, 5.3. Bicicletes. 

 Parc de bicicletes convencionals i elèctriques de 

lloguer a Barcelona: mateixos valors que SENER 

2014. 

 Parc de cotxes de Metro: Informe de Gestió de 2017 

de TMB. 

 Parc trens (UT) de FGC metropolità de transport de 

passatge: Memòria de Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya 2017. 

 Composicions de les diferents unitats UT de FGC 

(cotxes/UT): Consulta a FGC. 

 Parc de vagons de FGC metropolità de transport 

de mercaderies: Memòria de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya 2017. 

 Parc de tramvies del TRAM: Memoria de 

Responsabilidad Social Empresarial 2017, TRAM. 

 Relació cotxes/tramvia: fixat en 2 per assumpció, 

seguint la metodologia de SENER 2014. 

 Vehicles autopropulsats elèctrics d’ample ibèric 

assignats al transport de Rodalies del conjunt 

d’Espanya: Informe 2017 de l’OFE. 

 Trens-km de Rodalies a Espanya: Informe 2017 de 

l’OFE. 

 Trens-km de Rodalies al SIMMB: veure apartat 4.2. 

 Parc de vehicles de mitja distància convencional i 

AVANT a Espanya: Informe 2017 de l’OFE. 

 Trens-km de mitja distància convencional i AVANT 

al SIMMB i a Espanya: veure apartat 4.2. 

 Parc de cotxes i remolcs (principalment Talgo) 

destinats a Llarga distància convencional i parc de 

vehicles autopropulsats elèctrics destinats a serveis 

de Llarga distància (inclou trens AVE  i Alvia) a 

Espanya: Informe 2017 de l’OFE. 

 Trens-km de Llarga distància convencional i AVE a 

Espanya i al SIMMB: veure apartat 4.2. Anuario 

Estadístico 2017 del Ministerio de Fomento (Capítol 

12). 

 Parc de vagons de RENFE Mercaderies: Informe 

2017 de l’OFE. 

 Trens-km de RENFE Mercaderies a Espanya: Cuentas 

anuales e Informe de gestión 2017 de RENFE 

Mercaderías. 

 Trens-km de RENFE Mercaderies al SIMMB: veure 

apartat 4.2. 

 

4.2. Vehicles-km, cotxes-km i vagons-km 

 

El punt de partida per la quantificació de la 

mobilitat mesurada en vehicles-km (modes 

per carretera) o en cotxes-km i vagons-km 

(modes ferroviaris) han estat les dades 

elaborades per l’Institut Cerdà per l’any 

2017. De manera complementaria també 

s’han utilitzat les dades del Transmet Xifres. 

Dades bàsiques 2017 o les dades dels 

operadors pels modes ferroviaris. 

 

En aquest cas també s’ha de tenir en 

compte que el nivell de desagregació dels 

modes de transport proporcionat per 

l’Institut Cerdà no és exactament el mateix 

que el que s’utilitza en aquest estudi i en el 

Simulador de costos associat. Cal, per tant, 

adaptar les dades de l’Institut Cerdà. Per tal 

d’assolir aquest objectiu s’ha seguit tant la 

metodologia de l’estudi anterior com 

l’anàlisi del Simulador 2014. Donat que el 

document metodològic de SENER 2014 

plasma de manera parcial la metodologia 

seguida i no conté una explicació 

exhaustiva, l’estudi dels càlculs reflectits en 

el Simulador 2014 ha pres gran rellevància. 

 

De manera addicional s’ha de tenir en 

compte que, al haver-se ampliat l’àmbit 

d’estudi de la RMB al SIMMB, s’han produït 

modificacions metodològiques derivades 

d’aquest fet que anirem indicant al llarg 

d’aquesta secció. 

 

L’Institut Cerdà proporciona les dades dels 

turismes agregant el turisme privat i el taxi, 

mentre que al present estudi i al Simulador 

aquestes es presenten desagregades. En 

conseqüència, és necessari realitzar alguna 

operació per tal de desagregar-les. 

 

Seguint els càlculs operats en el Simulador 

2014, s’han calculat els vehicles-km totals 

(urbans i interurbans) del taxi multiplicant el 

parc de vehicles (apartat 4.1) per una 

estimació del quilometratge anual mitjà. 

 

En l’estudi present hem actualitzat el 

quilometratge anual mitjà dels taxis a partir 

de l’estudi Informe “Econòmic. Proposta de 

revisió de tarifes del servei de taxi a l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona de novembre 

de 2018” del IMET. Aquesta dada, referent al 

conjunt de la AMB, l’hem extrapolat al total 

del SIMMB i l’hem considerat vàlida per l’any 

2017. 

 

Modificació del Simulador: Parc de cotxes de 

transport per ferrocarril. En el Simulador 2014, al 

llibre principal, les diferents cel·les referents al 

parc de cotxes del transport per ferrocarril 

estaven en blanc ja que el parc de vehicles de 

transport per ferrocarril s’introduïen al llibre 

auxiliar del procés avant-post. En la 

parametrització actual del Simulador, el parc 

de ferrocarrils s’introdueix com la resta del 

parc de vehicles en el llibre principal i les dades 

utilitzades en la determinació del cost del 

procés avant-post en el llibre auxiliar estan 

enllaçades a les primeres. 
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Volem remarcar el fet que aquesta font 

indica dos valors de quilometratge anual 

mitjà dels taxis que difereixen en uns 10.000 

km; l’un fa referència al “quilometratge real 

realitzat” (47.812,05 km) i l’altre al 

“quilometratge anual considerat” (37.647 

km). Entenem que aquesta diferència prové 

de considerar els quilòmetres totals 

recorreguts o els quilòmetres imputables 

servei del taxi quan aquest està actiu. En 

front d’aquesta divergència, hem decidit 

prendre el quilometratge real realitzat com 

a mesura per determinar els vehicles-km 

totals del taxi, tot sabent que aquesta 

decisió porta a determinar uns costos 

dependents del quilometratge (com el 

consum de combustible o les emissions) que 

inclou tant un us públic (majoritari) com 

privat (minoritari) del taxi, però que els 

considerem ambdós rellevants a l’hora de 

determinar els costos socials i 

mediambientals de la mobilitat. 

 

Val a dir que el document metodològic 

anterior no conté cap explicació relativa a 

aquests càlculs. En l’estudi anterior no es va 

indicar quina va ser la font utilitzada per 

determinar el quilometratge anual mitjà dels 

taxis i el Simulador 2014 tampoc inclou cap 

referència al respecte. Podem observar que 

el quilometratge anual mitjà dels taxis ha 

variat de manera significativa entre l’estudi 

anterior segons la dada introduïda al 

Simulador (55.501 km) i l’estudi present 

(47.812 km) actualitzat segons la font 

indicada. 

 

En l’estudi present, la distribució entre 

mobilitat urbana i interurbana del taxi s’ha 

realitzat prenent l’assumpció que el 25% de 

la mobilitat és interurbana i el 75% urbana. 

Aquesta assumpció s’ha realitzat per la 

manca específica de fonts al respecte i, 

tenint en compte aquest fet, per assegurar 

una continuïtat metodològica amb els 

estudis anteriors (aquests van ser els 

paràmetres introduïts al Simulador 2014). Tot 

i ser conscients de la limitació d’aquest 

procediment i d’aquesta assumpció, 

considerem que l’estudi present aporta 

claredat sobre un fet que va ser pobrament 

documentat en l’estudi anterior (que no va 

incloure cap explicació ni cap font al 

respecte). 

  

A més, hem introduït una modificació al 

Simulador per tal de aportat traçabilitat als 

càlculs i a les operacions realitzades 

respecte aquest punt, de manera que a 

partir d’ara el percentatge de mobilitat 

urbana del taxi s’introduirà com a 

paràmetre d’entrada en el Simulador i es 

podrà incidir sobre ell de forma directa amb 

l’efecte positiu que es podrà modificar fàcil 

i clarament en cas de disposar d’una font 

precisa respecte aquesta variable. 

 

 

Considerem que aquest fet induïa a una 

opacitat i a una falta de traçabilitat dels 

càlculs i les assumpcions realitzades. En la 

parametrització actual del Simulador, el 

percentatge de mobilitat associat a la 

mobilitat urbana s’introdueix com una 

variable d’entrada diferenciada i aquesta 

s’enllaça als càlculs de mobilitat urbana i 

interurbana del taxi. 

 

Un cop determinats els vehicles-km del taxi, 

els vehicle-km del turisme privat s’han trobat 

deduint a les dades de mobilitat del total 

turismes proporcionades per l’Institut Cerdà 

els càlculs de mobilitat indicats del taxi. 

 

Les dades de vehicles-km pel mode de 

transport de motocicletes i ciclomotors, 

mercaderies lleugeres i mercaderies 

pesants, autobusos regulars i autobusos 

discrecional per carretera provenen de 

l’Institut Cerdà sense cap modificació. 

 

Respecte els autobusos, l’Institut Cerdà ha 

proporcionat l’estimació dels vehicles-km 

diferenciant entre regular i discrecional i 

entre urbà i interurbà i aquestes són les 

dades que s’utilitzen en les estimacions de 

l’estudi present. A més, s’observa que 

l’estimació de vehicles-km totals dels 

autobusos regulars coincideix amb les 

dades del Transmet Xifres. Dades bàsiques 

2017. 

 

La distribució dels vehicles-km dels modes 

motoritzats de carretera entre els diferents 

tipus de vehicles en funció del combustible 

(veure apartat 4.1 precedent) s’ha realitzat 

seguint els càlculs introduïts en el Simulador 

2014. Això és, s’han distribuït els vehicles-km 

urbans i interurbans en funció del pes de 

cada tipus de combustible respecte el parc 

de vehicles total de cada mode de 

transport, sota el supòsit que la distribució de 

la mobilitat és uniforme en funció del tipus 

de combustible. 

 

Aquesta forma de distribució de la mobilitat 

per tipus de combustible, que deriva de 

l’estudi anterior, és fins a cert punt 

problemàtica ja que pot introduir 

inconsistències (menors) amb les 

estimacions de l’Institut Cerdà i s’hauria de 

revisar en futures edicions dels estudis 

instrumentals de costos. 

 

Pels modes viaris, a més de les dades de 

mobilitat al conjunt del SIMMB, també són 

necessàries les dades per la ciutat de 

Barcelona i pel subàmbit dels municipis del 

Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat 

de l’Aire (PAMQA). La necessitat d’aquestes 

dades i el seu paper en els càlculs 

s’expliquen en els apartats on intervenen, en 

concret: en la determinació del cost extern 

de la contaminació atmosfèrica (apartat 

8.2) i del cost extern del soroll (apartat 8.4). 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

pels modes de transport per ferrocarrils de 

passatge, s’han utilitzat com a fonts les 

dades de l’Institut Cerdà, les publicades pel 

Transmet Xifres. Dades bàsiques 2017 i les 

dades dels propis operadors. 

 

Pel que fa al Metro, el nombre de cotxes-km 

prové de les informacions transmeses per 

l’Institut Cerdà, que coincideixen amb les 

del Transmet Xifres. Dades bàsiques 2017 i la 

dada no s’ha tractat en cap sentit. Tota la 

mobilitat generada per aquest mode de 

transport va associada a mobilitat urbana. 

 

Modificació del Simulador: Distribució dels 

vehicles-km del taxi entre urbà i interurbà. En 

la parametrització anterior del Simulador 2014, 

la distribució percentual dels vehicles-km 

totals del taxi en un 25% interurbà i un 75% 

urbà estava introduïda directament a la cel·la 

dels càlculs sense constar com una variable 

d’entrada diferenciada.  

 



// 13 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

Com a dada addicional, el Simulador 

també calcula el nombre de trens-km del 

Metro, en aquest cas dividint el nombre de 

cotxes-km entre el valor de la composició 

cotxes/tren (igual a 5 per totes les línies del 

Metro, basant-nos el l’estudi anterior i en les 

informacions de l’Informe de Gestió de TMB 

de 2017). 

 

Pel que fa al Tramvia, s’ha seguit la mateixa 

metodologia que l’estudi anterior, és a dir, 

s’han multiplicat els trens-km determinats 

per l’Institut Cerdà per dos cotxes per tren i 

així s’han obtingut els cotxes-km totals. 

Aquest supòsit de dos cotxes per tren és 

coherent amb l’aparat anterior (4.1) 

dedicat al parc de vehicles. Tot i alguns 

problemes, hem considerat seguir amb la 

mateixa metodologia que l’estudi anterior 

per qüestions de coherència i a falta 

d’algun supòsit més acurat. Com en el cas  

del Metro, tota la mobilitat associada al 

Tramvia s’ha assignat a mobilitat urbana. 

 

Respecte els cotxes-km de les línies 

metropolitanes de passatge de FGC, les 

dades han estat proporcionades també per 

l’Institut Cerdà, que coincideixen amb els 

publicats a la memòria anual de l’operador 

(“Total cotxes-km recorreguts”). 

  

En l’estudi anterior, les dades de partida dels 

cotxes-km de FGC es van prendre de 

l’estudi de l’Institut Cerdà 2014, però a 

diferència de l’estudi present, aquestes 

dades es van tractar per tal d’adaptar-les al 

fet que l’àmbit d’estudi (la RMB) no 

coincidia amb l’àmbit de circulació dels 

trens d’aquestes línies (les 6 zones del STI). 

 

En aquesta direcció, SENER 2014 va deixar 

parametritzada al Simulador tota una 

elaboració per sostraure els cotxes-km de 

FGC dels ramals de Manresa i de Igualada 

pertanyents a la línia Llobregat-Anoia que 

atribuïa a circulacions fora de la RMB. Val 

afegir que, degut a aquesta elaboració, les 

dades dels cotxes-km de les línies 

metropolitanes de FGC atribuïdes a la RMB 

a l’estudi anterior no coincidien amb les de 

l’estudi de l’Institut Cerdà 2014. En 

conseqüència, mentre els costos externs 

associats a la contaminació atmosfèrica 

(apartat 7.2) i al canvi climàtic (7.3) 

derivaven directament de les dades de 

l’Institut Cerdà, els costos interns (apartat 

7.8.2) feien referència a l’àmbit més restringit 

de la RMB. Els efectes sobre els costos totals 

van ser, però, mínims. 

 

Pel que fa a la segmentació entre àmbit de 

circulació urbà i interurbà dels cotxes-km 

totals de les línies metropolitanes de FGC 

passatge, l’estudi anterior ho feia atribuint 

un 39% del total a la mobilitat urbana i el 61% 

restant a la mobilitat interurbana, sense 

indicar, però, ni en el document 

metodològic ni en el Simulador 2014, d’on 

provenen aquests percentatges. 

 

En l’estudi present, davant les dificultats per 

realitzar aquesta segmentació amb una 

metodologia justificada, hem optat per 

mantenir la mateixa distribució de l’estudi 

anterior. Som conscients que a l’adoptar 

aquest procediment estem introduint un 

grau d’indefinició en l’estudi, qüestió que 

s’haurà d’aprofundir en properes edicions.  

 

No obstant això, en qualsevol cas s’ha de 

tenir present que aquesta distribució entre 

urbà i interurbà no té efectes en la 

determinació dels costos interns totals (de 

major magnitud), només sobre els costos 

externs (menors). 

 

A més dels cotxes-km, el Simulador utilitza 

l’estimació dels trens-km totals de FGC 

passatge pels càlculs dels costos de 

l’operador (apartat 7.10). Aquesta dada 

prové de la Memòria de FGC 2017, ja que 

hem observat i constatat mitjançant una 

consulta a l’operador que aquest 

proporciona les dades dels quilòmetres 

recorreguts per les UT. Les mesures en UT 

equivalen a trens-km amb l’excepció 

d’algunes circulacions en la línia Llobregat-

Anoia que circulen amb composició doble. 

Tot i aquesta consideració, en l’estudi 

present hem optat per prendre la mesura en 

UT com equivalent a trens-km, sent 

conscients que introduïm un error marginal. 

 

En quant als cotxes-km del servei de 

Rodalies de Barcelona de RENFE, les dades 

de partida han estat les subministrades per 

l’Institut Cerdà, que coincideixen amb els 

valors del Transmet Xifres. Dades bàsiques 

2017 pel conjunt del STI.  

 

En l’estudi present, s’ha de tornar a recordar 

l’ampliació de l’àmbit d’estudi de la RMB al 

SIMMB. En aquest context, s’han pres les 

mateixes dades de l’Institut Cerdà sense 

cap tractament addicional. Tot i que 

aquestes dades fan referència al STI, 

entenem que l’error és marginal. A més, 

considerem que és preferible que les dades 

utilitzades en l’estudi instrumental de l’Institut 

Cerdà i el present siguin les mateixes per una 

qüestió de coherència. 

 

En l’estudi anterior es va partir de les dades 

de l’Institut Cerdà 2014, però aquestes es 

van adaptar per donar compte que no 

totes les circulacions de Rodalies Barcelona 

corresponien a l’àmbit d’estudi, la RMB. En 

conseqüència, com ja s’ha indicat en el cas 

de FGC passatge, les dades dels dos estudis 

instrumentals no eren idèntiques. 

 

Modificació de la metodologia: Cotxes-km de 

les línies metropolitanes de FGC. En l’estudi 

present, donada la modificació de l’àmbit 

d’estudi de la RMB al SIMMB, no ha estat 

necessari tractar les dades del operador FGC, 

ja que tota la xarxa de les línies 

metropolitanes de FGC es troben dintre del 

SIMMB i no ha calgut, com en l’estudi anterior, 

fer una elaboració per sostraure les 

circulacions fora la RMB.  

 

Modificació del Simulador: Cotxes-km de les 

línies metropolitanes de FGC. Hem adaptat el 

Simulador a aquest fet i hem eliminat totes les 

cel·les que intervenien en els càlculs per la 

determinació dels cotxes-km dintre del STI, 

però fora de la RMB de la parametrització 

anterior. En concret, hem modificat les fulles 

afectades del llibre principal.  

 

Modificació del Simulador: Trens-km de FGC 

passatge. Hem introduït la variable trens-km 

de FGC passatge com a dada d’entrada al 

Simulador i aquesta s’utilitza en els càlculs dels 

costos de l’operador (apartat 7.10). En 

concret, hem modificat la fulla que recopila 

les principals variables del llibre principal 

introduint una nova fila. 
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En quant a la distribució dels cotxes-km de 

Rodalies RENFE al SIMMB entre urbans i 

interurbans, en l’estudi present hem optat 

per mantenir la mateixa distribució que en 

l’estudi anterior (19% urbans i 81% 

interurbans). Aquesta és l’assignació que 

s’observa al Simulador 2014, però no hi ha 

cap nota ni font indicada respecte la seva 

justificació. Respecte aquesta opció 

metodològica, ens remetem el que ja s’ha 

explicat per FGC passatge, també en quant 

als efectes sobre els costos interns i externs. 

 

Respecte els cotxes-km de la resta de 

transport ferroviari de passatge (MD 

convencional, AVANT, AVE i LD 

convencional) al SIMMB, les dades també 

han estat subministrades per l’Institut Cerdà. 

En l’estudi present, s’han pres les dades de 

l’Institut Cerdà sense cap elaboració 

suplementària, ja que aquestes ja es 

presenten sota un supòsit d’assignació al 

SIMMB. Con en l’estudi anterior, s’ha atribuït 

tota la mobilitat d’aquests modes de 

transport a mobilitat interurbana. 

 

Addicionalment, s’han calculat els trens-km 

d’aquests modes ferroviaris a partir dels 

cotxes-km i de la composició cotxes/tren 

diferent per cada un d’ells. S’han utilitzat les 

mateixes composicions que en l’estudi 

anterior. 

 

A més, a efectes del càlcul dels costos 

d’operació i dels costos de les persones 

usuàries dels serveis de passatge de RENFE 

(apartats 7.8.1 i 7.9.1), el Simulador utilitza les 

dades dels cotxes-km dels serveis de mitja 

distància a tota Catalunya i dels cotxes-km 

dels serveis de Llarga distància a tota 

Espanya. Així mateix, pel càlcul del parc de 

cotxes (apartat 4.1) també són necessàries 

les dades dels trens-km dels diferents serveis 

a tota Espanya. 

 

En l’estudi present, la dada dels cotxes-km 

de RENFE mitja distància a Catalunya prové 

directament del Departament de Territori i 

Sostenibilitat (DTES). El problema d’aquesta 

font és que només proporciona la dada dels 

serveis de mitja distància convencional, 

però no d’AVANT. Tot i això, hem decidit 

prendre aquesta font sent conscients que 

estem introduint un error ja que considerem 

que aquest és de poca magnitud (si ens 

cenyim a l’àmbit del SIMMB, els cotxes-km 

AVANT representen poc més del 5% del total 

de cotxes-km del mode Regionals). 

 

 

Els valors dels trens-km de mitja distància 

convencional i dels trens-km AVANT a tota 

Espanya provenen del Ministerio de 

Fomento. 

 

Respecte l’estimació dels cotxes-km de 

Llarga distància a tota Espanya, aquesta 

s’ha realitzat a partir dels trens-km de Llarga 

distància convencional i AVE aplicant les 

respectives composicions cotxes/tren, 

també utilitzades pel SIMMB. 

 

El Simulador present (d’igual manera que el 

Simulador 2014) utilitza dues 

desagregacions diferents dels vagons-km 

del transport de mercaderies per ferrocarril 

en diferents moments en funció del tipus de 

combustible (electricitat o dièsel) i en funció 

del operador (RENFE mercaderies o FGC 

mercaderies). Els totals, per coherència, 

coincideixen. 

 

Les dades de partida utilitzades són les 

dades dels vagons-km totals i desagregades 

en funció del tipus de combustible 

proporcionades per l’Institut Cerdà. A partir 

d’aquestes i mitjançant una elaboració 

suplementària s’obtenen les dades 

desagregades en funció de l’operador. 

 

En l’estudi present, la dada dels vagons-km 

de FGC mercaderies prové directament de 

la Memòria d’aquest operador, ja que hem 

observat i constatat mitjançant una 

consulta al propi operador que aquest 

proporciona la dada. Els trens-km deriven 

de les informacions del Informe 2017 de 

l’OFE. A diferència amb l’estudi anterior, en 

el present hem imputat tota la mobilitat al 

SIMMB, ja que l’assignació a la RMB que es 

realitzava ja no és rellevant. 

 

Coneixent els vagons-km totals i els de FGC 

mercaderies, per la diferència es 

determinen els vagons-km de RENFE 

mercaderies.  

 

Dividint els vagons-km de RENFE 

mercaderies per una estimació de la 

composició dels trens (vagons/tren), 

s’obtenen els trens-km d’aquest operador 

(s’ha mantingut la composició vagons/tren 

de l’estudi anterior). Aquesta operació és 

important, ja que influeix de manera 

significativa en la distribució dels costos de 

les infraestructures ferroviàries de ADIF RFIG 

(apartat 6.2). 

 

Total la mobilitat d’aquest mode s’ha 

assignat a l’àmbit interurbà, seguint la 

metodologia de l’estudi anterior. 

 

La metodologia seguida no ha estat 

idèntica a la de l’estudi anterior, amb 

l’efecte d’haver augmentat el pes de la 

mobilitat de FGC mercaderies i en 

conseqüència disminuït el de RENFE 

mercaderies. 

 

Respecte els vehicles-km de la bicicleta 

privada i la seva distribució entre urbans i 

interurbans, donat que l’estudi anterior no 

va especificar de manera exacta la 

metodologia de càlcul, hem reelaborat una 

metodologia pròpia per la seva 

aproximació que detallem a tot seguit. 

 

Els vehicles-km totals de la bicicleta privada 

s’han obtingut mitjançant una elaboració 

Modificació de la metodologia: Cotxes-km de 

RENFE mitja distància a Catalunya. En l’estudi 

anterior, la metodologia plasmada al 

Simulador 2014 per determinar els cotxes-km 

de mitja distància a Catalunya consistia en 

dividir una estimació dels respectius viatges-

km no documentada entre un valor (20) 

introduït a mà en la pròpia cel·la de càlcul, 

presumiblement, una estimació de l’ocupació 

mitjana (tampoc documentada). En l’estudi 

present s’ha canviat la metodologia, doncs 

ara les dades provenen del DTES. 

 

Modificació del Simulador: Cotxes-km de RENFE 

mitja distància a Catalunya. En la 

parametrització actual del Simulador, els 

cotxes-km de RENFE Regionals a Catalunya 

s’introdueix directament com una variable 

d’entrada. 
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pròpia a partir de les dades de l’Enquesta 

de Mobilitat en Dia Feiner 2017 (EMEF’17), on 

consten el nombre de desplaçaments per 

dia i el temps mitjà de recorregut, i les dades 

de l’estudi anterior.  

 

En primer lloc, els desplaçaments diaris els 

hem multiplicat pels 365 dies de l’any per 

obtenir els desplaçaments anuals totals, 

sota el supòsit que no hi ha diferències 

significatives entre els dies feiners i els 

dissabtes i festius (aquest supòsit és coherent 

amb les dades de mobilitat en dia feiner i 

dia festiu que consten a l’Enquesta de 

Mobilitat Quotidiana 2006). Donat que 

l’EMEF’17 fa referència al STI i l’estudi present 

al SIMMB, hem minorat el nombre de 

desplaçaments així obtinguts en funció del 

rati de població del SIMMB respecte el STI, 

sota el supòsit que el nombre de 

desplaçaments és estrictament 

proporcional a la població. 

 

En segon lloc, hem tingut en compte que 

l’EMEF’17 determina els desplaçaments 

diaris en bicicleta, però sense diferenciar si 

aquesta és bicicleta privada o bicicleta 

pública. En conseqüència, per tal d’evitar 

una possible doble comptabilització dels 

desplaçaments en bicicleta pública 

(Bicing), hem sostret als desplaçaments 

determinats en primer lloc els 

desplaçaments efectuats en Bicing elèctric i 

mecànic i així hem obtingut els 

desplaçaments en bicicleta privada. 

 

En tercer lloc, hem calculat la velocitat 

mitjana de recorregut urbana i interurbana 

ponderada en funció de la mobilitat urbana 

i interurbana determinades a l’estudi 

anterior. S’han mantingut les velocitats 

mitjanes de recorregut urbà i interurbà de 

l’estudi anterior, tal i com s’especifica en 

l’apartat 5.4. 

 

En quart lloc, hem calculat la distància 

mitjana recorreguda per desplaçament 

multiplicant el temps mitjà de recorregut 

(mesurat en hores) per la velocitat mitjana. 

 

En cinquè lloc, hem estimat els vehicles-km 

totals de la bicicleta privada multiplicant el 

nombre de desplaçaments en el SIMMB per 

la distància mitjana recorreguda per 

desplaçament. 

 

Finalment, hem distribuït els vehicles-km 

totals entre urbans i interurbans en funció 

dels percentatges  de mobilitat urbana i 

interurbana de l’estudi anterior. 

 

Fruit d’aquesta reelaboració, els vehicles-km 

estimats per l’any 2017 al SIMMB s’han reduït 

un 2,5% respecte els estimats pel 2014 a la 

RMB, tot i haver-se ampliat l’àmbit d’estudi. 

 

Modificació de la metodologia: Determinació dels vagons-km i dels trens-km de FGC mercaderies. 

Exposem la metodologia seguida en l’estudi anterior: en quant a les fonts utilitzades, les dades de 

partida dels vagons-km totals i desagregades en funció del tipus de combustible van ser 

proporcionades per l’Institut Cerdà. 

 

Fixats els vagons-km totals i distribuïts per tipus de combustible, el següent pas elaborat per SENER 2014 

va ser estimar els vagons-km de FGC mercaderies. El punt de partida per calcular aquesta variable 

passava per la determinació, en primer lloc, de les tones-km netes transportades per aquest mode al 

conjunt de Catalunya. 

 

A partir de les tones-km netes a Catalunya, SENER 2014 va aproximar les tones-km netes que 

corresponien a la RMB (veure apartat 4.3). Finalment, a partir de la relació tones netes/vagó per cada 

tipus de mercaderia transportada, va estimar els vagons-km de FGC mercaderies a la RMB per cada 

tipus de mercaderia i fent el sumatori, el total. 

 

Volem afegir que, com documentem en l’apartat 4.3, per l’estimació dels vagons-km de FGC a la 

RMB, es va partir de les dades de tones-km netes corresponents a l’any 2012  i no de les corresponents 

a l’any 2014, pel que el càlcul plasmat al Simulador 2014 està lleugerament esbiaixat, però l’efecte 

sobre els costos va ser mínim. 

 

Hem observat que l’estudi anterior no va  indicar ni en el document metodològic ni en el Simulador 

2014 quina va ser la font utilitzada per les relacions tones netes/vagó utilitzades en els càlculs. 

 

Una qüestió més important en relació a la determinació dels vagons-km de l’estudi anterior és que a 

l’estimar aquesta variable a partir de les tones-km netes i les relacions tones netes/vagó s’estava 

assumint que totes les operacions es realitzen amb càrrega. Aquesta assumpció no és coherent amb 

el supòsit que s’explica en l’estudi anterior segons el qual el 50% dels viatges es realitzen en buit (SENER 

2014, apartat 6.10, pàg. 155). Per  tant, sembla ser que en l’estudi anterior es van subestimar els vagons-

km d’aquest operador. 

 

Respecte aquesta mateixa qüestió i en referència al càlcul dels trens-km de FGC mercaderies, hem 

pogut observar que en l’estudi anterior convivien dos valors diferents, un derivat de l’aplicació a la 

RMB dels valors provinents de l’OFE per Catalunya i un altre derivat de l’aplicació del supòsit del 50% 

de les operacions en buit: mentre el primer es va utilitzar per la determinació dels costos d’explotació 

(apartat 6.10 de l’estudi anterior i 7.10 del present), el segon es va aplicar per l’atribució dels costos de 

les xarxes ferroviàries (apartat 5.2 de l’estudi anterior i 6.2 del present). Lògicament, el primer era el 

doble que el segon. 

 

En l’estudi present, tot i que es segueix utilitzant la doble desagregació dels vagons-km per tipus de 

combustible i per operador, no hem mantingut aquesta metodologia per determinar els vagons-km 

de FGC mercaderies, tal i com ja s’ha explicat. 

 

Modificació del Simulador: Determinació  dels 

vagons-km de FGC mercaderies. Hem 

modificat el Simulador en consonància amb 

aquesta modificació metodològica. En la 

parametrització actual els vagons-km de FGC 

mercaderies s’introdueixen com una variable 

d’entrada al llibre principal i no s’utilitzen les 

cel·les que intervenien en la parametrització 

anterior pel càlcul d’aquesta variable, també 

del llibre principal, tot i que s’han mantingut 

aquestes cel·les indicant que ja no s’utilitzen 

per si en algun moment es volgués recuperar 

la parametrització anterior. 
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Respecte la bicicleta pública municipal 

(Bicing), en l’estudi anterior les dades 

necessàries per determinar els vehicles-km 

es van obtenir a partir d’una demanda a 

l’operadora  B:SM. En l’estudi present, ha 

calgut realitzar una elaboració pròpia per 

tal d’aproximar els vehicles-km d’aquest 

mode (tant mecànic com elèctric). 

 

La dada de partida ha estat el nombre 

d’utilitzacions anuals que consten als 

Comptes anuals i informe de gestió 2017 de 

B:SM. Hem observat que aquesta font 

presenta un valor superior del voltant del 7% 

tant en el Bicing mecànic com elèctric 

respecte les dades publicades en l’Anuari 

Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2018. 

Confrontats a aquesta divergència, hem 

optat per les informacions publicades 

directament per B:SM. 

 

Per determinar els vehicles-km del Bicing 

mecànic, a partir del nombre d’utilitzacions 

hem fet una aproximació lineal basant-nos 

en la relació històrica 2007-2014 entre el 

nombre d’utilitzacions i els quilòmetres totals 

recorreguts, sota el supòsit que aquesta 

relació és lineal i constant al llarg dels anys 

(a la relació lineal obtinguda li correspon un 

R2 del 99%). 

 

Per determinar els vehicles-km del Bicing 

elèctric també s’ha partit del nombre 

d’utilitzacions, però aquests s’han multiplicat 

per la distància mitjana recorreguda segons 

les últimes dades disponibles publicades per 

B:SM i l’Ajuntament de Barcelona, sota el 

supòsit que aquesta distància es manté 

constant al llarg dels anys. 

 

Tots els vehicles-km del Bicing tant mecànic 

com elèctric s’han imputat a la mobilitat 

urbana. 

 

Els vehicles-km de la bicicleta pública de 

lloguer s’han mantingut iguals que en 

l’estudi anterior, davant de la manca de 

fonts específiques i fiables per la seva 

determinació, qüestió que ja s’ha indicat en 

l’apartat precedent (apartat 4.1). 

 
Fonts utilitzades: 

 Quilometratge anual mitjà dels taxis: Informe 

Econòmic. Proposta de revisió de tarifes del servei 

de taxi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Novembre 2018 del IMET. 

 Percentatges de mobilitat urbana i interurbana del 

taxi: Assumpció mantenint els valors de SENER 2014 

plasmats al Simulador 2014. 

 Vehicles-km urbans i interurbans dels autobusos 

regulars i discrecionals, turismes, motocicletes i 

ciclomotors, mercaderies lleugeres i mercaderies 

pesants: Institut Cerdà. 

 Cotxes-km del Metro: Institut Cerdà i Transmet Xifres. 

Dades bàsiques 2017. 

 Composició de cotxes/tren del Metro: S’han 

mantingut el valor de SENER 2014 plasmat al 

Simulador 2014 i en base a les informacions de 

l’Informe de Gestió de TMB de 2017. 

 Trens-km del Tramvia: Institut Cerdà. 

 Composició cotxes/tramvia: fixat en 2 per 

assumpció, seguint la metodologia de SENER 2014. 

 Cotxes-km de FGC Línies Metropolitanes de 

passatge: Institut Cerdà i Memòria de Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya 2017. 

 Distribució dels cotxes-km de FGC Línies 

Metropolitanes de passatge entre mobilitat urbana 

i interurbana: mateixos percentatges que SENER 

2014. 

 Trens-km de FGC Línies Metropolitanes de passatge: 

elaboració a partir de la mesura dels quilòmetres 

recorreguts per les UT indicades en la Memòria de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2017 i 

una consulta a l’operador. 

 Cotxes-km de Rodalies RENFE de Barcelona: Institut 

Cerdà i Transmet Xifres. Dades  bàsiques 2017. 

 Distribució dels cotxes-km de Rodalies RENFE de 

Barcelona entre mobilitat urbana i interurbana: 

mateixos percentatges que SENER 2104. 

 Composició cotxes/tren de Rodalies RENFE de 

Barcelona: mateixa composició que SENER 2014. 

 Cotxes-km de RENFE Mitja distància convencional, 

AVANT, Llarga distància convencional i AVE al 

SIMMB: Institut Cerdà. 

 Composició cotxes/tren de Mitja distància 

convencional, AVANT, Llarga distància 

convencional i AVE: establertes igual que SENER 

2014. 

 Cotxes-km de RENFE Mitja distància convencional a 

Catalunya: Les xifres del transport públic a 

Catalunya, Any 2017, DTES. 

 Trens-km de RENFE Mitja distància convencional, 

AVANT, Llarga distància convencional i AVE a 

Espanya: Ministerio de Fomento, Anuario Estadístico 

2017 (capítol 12). 

 Vagons-km del transport de mercaderies per 

ferrocarril per tipus de combustible: Institut Cerdà. 

 Vagons-km de FGC mercaderies: Memòria de FGC 

2017 (pàg. 71). 

 Trens-km de FGC mercaderies: Informe 2017 de 

l’OFE (pàg. 166). 

 Vagons-km de RENFE mercaderies: elaboració 

pròpia a partir de les variables anteriors. 

 Composició vagons/tren de RENFE mercaderies: 

fixat igual que SENER 2014. 

 Nombre de desplaçaments en bicicleta i temps 

mitjà de recorregut al STI: EMEF’17. 

 Població del STI: EMEF’17. 

 Població del SIMMB: elaboració pròpia a partir 

d’IDESCAT (padró municipal). 

 Nombre de desplaçaments anuals 2017 en Bicing 

elèctric i mecànic: Comptes anuals i informe de 

gestió 2017 de B:SM. 

 Velocitat de recorregut urbana i interurbana i 

mitjana ponderada de la bicicleta: elaboració 

pròpia a partir de SENER 2014. Veure apartat 5.4. 

 Distribució de la mobilitat urbana i interurbana de la 

bicicleta: s’ha mantingut la distribució de SENER 

2014. 

 Històric del nombre d’utilitzacions i quilòmetres 

recorreguts del Bicing mecànic 2007-2014: 

Presentació Bicing 2007-2016, B:SM i Ajuntament de 

Barcelona. 

 Recorregut mitjà del Bicing elèctric: Presentació 

Bicing 2007-2016, B:SM i Ajuntament de Barcelona. 

 Vehicles-km de les bicicletes públiques de lloguer: 

mateix valor que SENER 2014. 

 

 
 
 
 
 
 

4.3. Viatges, viatges-km i tones-km 

 

Els viatges, els viatges-km i les tones-km dels 

diferents modes de transport s’han calculat 

seguint metodologies diferents en funció de 

les dades disponibles.  

 

Pels modes de transport viaris privats de 

passatge (turismes privat, motocicleta i 

ciclomotor, taxi i bicicleta privada), els 

viatges-km s’han calculat multiplicant els 

vehicles-km per la seva ocupació (apartat 

5.2). 

 

El nombre de viatges del Bicing mecànic i 

elèctric corresponen al nombre 

d’utilitzacions publicats en els als Comptes 

anuals i informe de gestió 2017 de B:SM. Els 

viatges-km coincideixen amb els vehicles-

km, ja que l’ocupació de les bicicletes és 1. 

 

Els viatges i els viatges-km de la bicicleta 

pública de lloguer s’han mantingut iguals 

que en l’estudi anterior. 

 

En el cas del taxi, els viatges-km també s’han 

obtingut multiplicant els vehicles-km per la 

seva ocupació. A diferència de l’estudi 

anterior, s’ha aplicat la mateixa ocupació a 

l’àmbit urbà que l’interurbà. 

 

La metodologia seguida per determinar els 

viatges-km de l’autobús ha estat diferent 

que la de l’estudi anterior. Així mateix, la 

metodologia per l’autobús regular és 

diferent a la de l’autobús discrecional. 

 

Per l’autobús regular, les dades partida per 

estimar els viatges-km urbans i interurbans 

han estat els viatges registrats pel Transmet 
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Xifres. Dades bàsiques 2017 i la distància 

mitjana de recorregut proporcionada per 

l’ATM. S’han atribuït a viatges urbans 

regulars el nombre de viatges en els 

autobusos de gestió de l’AMB (inclou TB) i en 

la resta de transport urbà de competència 

municipal i s’han assignat a viatges 

interurbans regulars el transport interurbà 

competència de la Generalitat de 

Catalunya a l’àmbit del STI. A cada una 

d’aquesta tipologia de viatges li correspon 

una distància mitjana de recorregut 

diferent. 

 

Per l’autobús discrecional, s’han calculat els 

viatges-km urbans i interurbans multiplicant 

els vehicles-km determinats (apartat 4.2) per 

l’ocupació urbana i interurbana (apartat 

5.2.).  
 

En quant el nombre de viatges de l’autobús 

discrecional urbà i interurbà, en l’estudi 

present aquests s’han obtingut dividint els 

viatges-km urbans i interurbans entre la 

distància mitjana de recorregut urbana i 

interurbana estimada. 

 

En l’estudi present i tenint en compte els 

intercanvis d’informació amb l’ATM, hem 

modificat i unificat la metodologia de càlcul 

d’aquestes variables: l’estimació de la 

distància mitjana de recorregut dels 

autobusos discrecionals (urbans i 

interurbans) s’ha efectuat a partir dels 

supòsits del pdM 2013-2018 i de la variació 

percentual experimentada per distància 

mitjana de recorregut dels autobusos 

regulars (urbans i interurbans), assumint que 

les variables han evolucionat en el mateix 

sentit i la mateixa magnitud. 

 

A més, a diferencia de l’estudi anterior, 

apliquem les mateixes distàncies mitjanes 

de recorregut pel càlcul dels viatges que pel 

càlcul del valor del temps de recorregut. 

 

Pels modes de transport viari de 

mercaderies (lleugers i pesants) les tones-km 

s’han calculat multiplicant els vehicles-km 

per la seva ocupació (en tones/vehicle) i 

per un factor corrector que mesura el 

percentatge de recorregut que realitzen 

amb càrrega. La metodologia seguida ha 

Modificació de la metodologia: Viatges-km de 

l’autobús regular. En l’estudi anterior, els 

viatges-km de l’autobús regular urbà i 

interurbà es va determinar multiplicant els 

vehicles-km respectius per una única dada 

d’ocupació de l’autobús regular. Donat que 

les dades disponibles de fonts oficials 

permeten una estimació diferenciada per 

l’urbà i l’interurbà, s’han utilitzat aquestes 

fonts. L’efecte d’aquest canvi metodològic ha 

estat l’augment de l’ocupació en l’àmbit urbà 

i la disminució en l’interurbà respecte l’estudi 

anterior. 

 

Modificació del Simulador: Viatges-km de 

l’autobús regular. Mentre en el Simulador 2014 

els viatges-km dels autobusos regulars es 

calculaven multiplicant els vehicles-km per 

l’ocupació, en el Simulador present els viatges-

km dels autobusos regulars s’obtenen 

multiplicant els viatges per la distància mitjana 

de recorregut. En conseqüència, l’ocupació 

dels autobusos regulars s’obté com el resultat 

de dividir els viatges-km entre els vehicles-km i 

no com una variable d’entrada, tal i com 

s’explica en més detall en l’apartat 5.2. 

 

Modificació de la metodologia: Viatges-km 

urbans i interurbans del taxi. En el cas del taxi, 

en l’estudi anterior mentre els viatges-km totals 

del taxi es calculaven multiplicant els vehicles-

km per la seva ocupació, els viatges-km 

urbans i interurbans no es calculaven 

mitjançant aquesta operació, sinó que es va 

distribuir el total de viatges-km totals del taxi en 

urbans i interurbans en funció d’una estimació 

addicional de una distribució de la mobilitat 

urbana i interurbana pels modes de transport 

viaris (que en particular excloïa els vehicles-km 

del taxi). 

 

El resultat d’aquesta operació és que s’estava 

atribuint unes ocupacions diferents al taxi en 

funció de si es tracta de mobilitat urbana o 

interurbana. Els valors assolits semblen poc 

acceptables (una ocupació de 1,1 per la 

mobilitat urbana i de 4,8 per la interurbana, 

sent aquesta segona en extrem elevada). 

Aquests resultats tenien efectes a l’hora de 

determinar la distribució dels costos entre 

urbans i interurbans, en especial pels costos 

unitaris (mesurats en €/viatges-km). 

 

Aquesta antiga metodologia ha estat 

modificada. Ara s’estableix la mateixa 

ocupació amb independència de l’àmbit de 

circulació. 

Modificació del Simulador: Viatges-km urbans 

i interurbans del taxi. En consonància amb la 

modificació metodològica indicada, hem 

modificat en la fulla on es calculen els costos 

unitaris per àmbit urbà i interurbà del llibre 

principal les cel·les involucrades en el càlculs 

dels viatges-km urbans i interurbans del taxi. 

També hem modificat les cel·les que 

agreguen la mobilitat viaria urbana i 

interurbana de manera que també incloguin 

el taxi, en la fulla de recopilació de variables 

en el llibre principal. 

Modificació de la metodologia: Distàncies 

mitjanes de recorregut de l’autobús 

discrecional urbà i interurbà. Al Simulador 

2014 consten en dos moments diferents unes 

distàncies mitjanes de recorregut dels 

autobusos discrecionals que divergeixen 

entre elles, qüestió problemàtica. 

 

(i) A efectes del càlcul dels viatges en 

autobusos discrecionals urbans i interurbans, 

es va introduir al Simulador uns valors de 17,5 

km pels discrecionals urbans (valor molt 

elevat) i de 45,1 km pels discrecionals 

interurbans. 

 

(ii) A efectes del càlcul del valor del temps de 

recorregut, va introduir uns valors de 6 km pels 

discrecionals urbans i de 17,9 km pels 

discrecionals interurbans. En aquest cas la 

font indicada en el document metodològic 

és l’ATM. 

 

 

 

 

Modificació del Simulador: Distàncies mitjanes 

de recorregut de l’autobús discrecional urbà i 

interurbà. Hem modificat el Simulador en 

concordança amb aquestes modificacions 

metodològiques. En la parametrització actual 

s’insereixen 4 distàncies mitjanes de 

recorregut dels autobusos en funció del servei 

(regular/discrecional) i del àmbit 

(urbà/interurbà).  

 

Aquestes variables s’introdueixen com 

variables d’entrada en el llibre principal. 

Addicionalment, hem enllaçat les cel·les on 

s’introdueixen aquestes variables amb les 

cel·les on consten les mateixes a efectes del 

càlcul del valor del temps de recorregut, 

també al llibre principal, a les fulles dedicades 

al càlcul dels costos de l’autobús interurbà i 

urbà. L’objectiu d’aquesta modificació és 

clarificar les dades d’entrada, unificar els 

valors utilitzats en diferents fulles del Simulador 

i disminuir la possibilitat d’errors. 
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estat la mateixa que l’estudi anterior, tal i 

com va quedar plasmada al Simulador 

2014. 

 

En  l’estudi present, hem considerat adient 

indicar la font d’aquest percentatge, que 

ha estat la pròpia documentació del pdM 

2020-2025 que proporciona la dada pel 

conjunt de Catalunya l’any 2017 i aquesta 

ha estat aplicada al SIMMB. Al seu torn, 

entenem que la font primària ha estat 

l’explotació de la Encuesta permanente del 

transporte de mercancías por carretera 

(EPTMC) del Ministerio de Fomento, ja que el 

percentatge d’operacions en buit 

coincideixen (39,4%).  

 

Així mateix, tot i que aquesta enquesta 

només estudia el transport de mercaderies 

en vehicles pesants, hem aplicat el mateix 

percentatge pel transport de mercaderies 

en vehicles lleugers, sota el supòsit que no hi 

ha diferències significatives entre un i altre 

tipus de transport i davant de la falta d’una 

font específica pel segon. 

 

Pels modes de transport ferroviaris de 

passatge de Metro, Tramvia i FGC, seguint la 

metodologia de l’estudi anterior, els viatges-

km s’han calculat multiplicant el nombre de 

viatges anuals per la distància mitjana 

recorreguda. 

 

En el cas del Metro i del Tramvia, el nombre 

total de viatges provenen del Transmet 

Xifres. Dades bàsiques 2017 sense cap tipus 

de modificació, ja que tota la mobilitat 

associada a aquests modes de transport 

queda circumscrita al SIMMB. La distància 

mitjana recorreguda pel Metro i el Tramvia 

ha estat proporcionada per l’any 2017 per 

l’ATM, de igual manera que en l’estudi 

anterior. 

 

En quant a FGC passatge, el nombre de 

viatges prové del Transmet Xifres. Dades 

bàsiques 2017 o de la Memòria de 2017 del 

operador, ja que ambdues fonts 

coincideixen. Per obtenir els viatges-km hem 

multiplicat el nombre de viatges per la 

distància mitjana de recorregut que ens ha 

proporcionat l’ATM.  

 

Respecte aquest punt volem fer una 

indicació addicional: hem detectat una 

divergència entre la distància mitjana de 

recorregut de l’ATM (12,1 km) i la distància 

mitjana de recorregut que es desprèn de les 

dades incloses en la Memòria de 2017 de 

l’operador (10,96 km), ja que el propi 

operador proporciona una estimació dels 

viatges i dels viatges-km que permet 

calcular  la distància mitjana de recorregut. 

Enfrontats a aquesta divergència, hem 

optat per prendre la dada de l’ATM perquè 

hem considerat que era preferible unificar 

les fonts utilitzades amb altres modes de 

transport, perquè la diferència és 

relativament petita (menys del 10%) i perquè 

entenem que ambdues fonts indiquen 

estimacions que poden estar tant l’una com 

l’altra subjectes a error. 

 

De manera addicional, volem indicar que 

en la parametrització del Simulador 2014 

tant la dada de viatges com de viatges-km 

de FGC passatge al conjunt del STI 

s’introduïen a mà i a partir d’aquestes dades 

es deduïen les referents als viatges i als 

viatges-km a la RMB. D’una banda, a partir 

de la ràtio de viatges-km entre viatges 

s’obtenia una estimació de la distància 

mitjana de recorregut d’aquest mode.  

 

D’altra banda, a efectes del càlcul dels 

costos del temps de recorregut s’introduïa a 

mà en una altra cel·la un altre valor de la 

distància mitjana de recorregut. És a dir, en 

dos moments diferents es treballava a partir 

de dues distàncies mitjanes de recorregut 

diferents, creant una inconsistència amb 

efectes en els costos d’aquest mode. 

 

En la parametrització actual del Simulador, 

s’han unificat les fonts i es treballa sobre una 

única distància mitjana de recorregut, la 

indicada anteriorment. 

 

Respecte Rodalies, en l’estudi present s’ha 

seguit un procés anàleg al descrit pels 

modes ferroviaris anteriors, és a dir, primer 

Modificació del Simulador: Viatges-km del 

Tramvia. Hem modificat el Simulador de 

manera que en comptes d’introduir a mà la 

variable viatges-km del Tramvia al llibre 

principal aquesta es calcula multiplicant el 

nombre de “viatges” per la “distància mitjana 

recorreguda”. Aquesta modificació te 

l’objectiu de donar una major traçabilitat als 

càlculs realitzats i disminuir la possibilitat 

d’errors. 

 

 

Modificació de la metodologia. Viatges i 

viatges-km de FGC passatge. Per FGC 

passatge, en l’estudi anterior, les dades dels 

viatges del Transmet Xifres. Dades bàsiques 

2014 es van tractar per donar compte del fet 

que hi havia una part d’aquestes línies que 

circula fora de l’àmbit d’estudi, que en aquell 

cas era la RMB.  

 

Aquesta va ser la metodologia que va 

quedar implementada en el Simulador 2014. 

Val a dir, que els càlculs inclosos en el 

Simulador 2014 no estaven exempts de 

problemes, ja que, entre d’altres, sembla que, 

en la imputació dels viatges fora la RMB, es 

van sostraure els viatges de l’any 2010 i no els 

de 2014. En qualsevol cas, donat que aquesta 

metodologia s’ha modificat, no analitzarem 

aquí els efectes d’aquesta qüestió. En l’estudi 

present, donada l’ampliació de l’àmbit 

d’estudi de la RMB al SIMMB, no ha estat 

necessària cap elaboració suplementària ja 

que la totalitat de les línies metropolitanes de 

FGC cauen dintre l’àmbit del SIMMB.  

 

 

Modificació del Simulador: Viatges-km del 

Metro. Hem modificat el Simulador de 

manera que en comptes d’introduir a mà la 

variable viatges-km del Metro al llibre 

principal aquesta es calcula multiplicant el 

nombre de “viatges” per la “longitud mitjana 

recorreguda per viatge”. Aquesta 

modificació te l’objectiu de donar una major 

traçabilitat als càlculs realitzats i disminuir la 

possibilitat d’errors.  

 

Modificació del Simulador: Percentatge 

d’operacions de transport viari de 

mercaderies amb càrrega. Hem introduït dues 

noves cel·les on consta aquesta variable per 

separat: una associada a les mercaderies 

viaries urbanes i l’altra a les mercaderies 

viaries interurbanes. Donat que les dues cel·les 

contenen el mateix valor, una està  enllaçada 

a l’altra. En concret hem modificat la fulla de 

recopilació de variables del llibre principal. 

Amb aquesta modificació volem atorgar una 

major traçabilitat als càlculs i facilitar possibles 

simulacions mitjançant aquesta variable 

d’entrada separada. 
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s’han determinat el nombre de viatges i 

després els viatges-km multiplicant els 

viatges per la distància mitjana de 

recorregut indicada per l’ATM. En 

consonància amb la determinació dels 

cotxes-km d’aquest mode (apartat 4.2), 

s’ha partit del nombre de viatges al STI i 

aquests s’han aplicat al SIMMB. 

 

Pels modes ferroviaris Regionals de transport 

de passatge (MD convencional i AVANT), en 

l’estudi present, donades les limitacions de 

les dades disponibles, s’ha partit dels 

viatges-km (dades de Ministerio de 

Fomento) i dels cotxes-km de mitja distància 

convencional a Catalunya (DTES) per 

calcular l’ocupació mitjana a Catalunya.  

 

Després, aquesta ocupació s’ha multiplicat 

pels cotxes-km de Regionals (mitja distància 

convencional més AVANT, apartat 4.2) al 

SIMMB per obtenir els viatgers-km d’aquest 

mode en aquest àmbit sota els supòsits que 

no hi ha diferències significatives entre 

l’ocupació mitjana al conjunt de Catalunya 

i al SIMMB i que els cotxes AVANT circulen 

amb la mateixa ocupació que els de mitja 

distància convencional. 

 

El nombre de viatges al SIMMB s’ha 

determinat dividint els viatges-km entre la 

mateixa distància mitjana de recorregut 

que en l’estudi anterior utilitzada pel càlcul 

dels costos del temps (54,6 km). El fet 

d’utilitzar la distància mitjana de recorregut 

de l’estudi anterior, referit a la RMB, pot  

introduir algunes distorsions en l’estudi 

present, referit al SIMMB. 

 

En quant a la variable viatges-km de 

Regionals al conjunt de Catalunya que 

consta al Simulador, aquesta s’ha aproximat 

sumant els viatges-km de mitja distància 

convencional amb els dels trams d’AVANT 

Figueres-Barcelona i Saragossa-Lleida-

Barcelona. Aquesta es una aproximació 

esbiaixada, però en qualsevol cas, s’ha de 

tenir en compte que en la parametrització 

actual aquesta variable ja no intervé en els 

càlculs i només s’ha introduït per tenir un 

valor de referència. 

 

Pels modes ferroviaris de transport de 

passatge de Llarga distància (convencional 

i AVE), per la determinació dels viatges i els 

viatges-km al SIMMB s’ha modificat la 

metodologia respecte l’estudi anterior. En 

l’estudi present, per estimar els viatges-km 

de Llarga distància al SIMMB s’ha partit dels 

viatges-km en Llarga distància al conjunt 

d’Espanya (dades de Ministerio de Fomento 

2017), variable que s’ha dividit pels 

corresponents cotxes-km a Espanya 

(apartat 4.2) per obtenir una ocupació 

mitjana al conjunt de l’Estat.  

 

Després i a falta de dades específiques, 

aquesta ocupació mitjana s’ha multiplicat 

pels cotxes-km de Llarga distància al SIMMB 

per obtenir els viatges-km, sota el supòsit 

que la ocupació a Espanya és un bon 

estimador de l’ocupació al SIMMB.  

 

Respecte el nombre de viatges, aquests 

s’han obtingut dividint els viatges-km per la 

distància mitjana de recorregut d’aquest 

mode. Com en l’estudi anterior, s’ha 

assignat com a distància mitjana de 

recorregut la longitud de la xarxa d’ADIF 

LAV al SIMMB (apartat 4.4.1). La diferència 

amb l’estudi anterior és que al ampliar-se 

l’àmbit d’estudi també s’ha ampliat la 

distància de recorregut associada (de 66 

km a 140 km). 

Modificació del Simulador: Viatges i viatges-km 

Rodalies. Hem modificat el Simulador en 

concordança a la metodologia i a les 

consideracions indicades. En concret, en el 

llibre principal, hem modificat les cel·les que 

recullen les variables viatges i distància mitjana 

de recorregut, que ara són cel·les on les dades 

s’introdueixen a mà. També hem modificat la 

cel·la on es calculen els viatges-km a partir de 

les variables anteriors. Així mateix, s’han 

enllaçat les diferents cel·les que recullen la 

distància mitjana de recorregut en diferents 

fulles del llibre principal, per assegurar que els 

valors utilitzats d’aquesta variable siguin 

idèntics i evitar que divergeixin. L’objectiu és 

atorgar una major traçabilitat als càlculs i 

reduir la possibilitat d’errors. 

 

 

Modificació de la metodologia: Viatges i 

viatges-km de Regionals. En l’estudi anterior, 

tant els viatges-km a la RMB com al conjunt 

de Catalunya estaven introduïts com a 

variables d’entrada al Simulador 2014 sense 

constar la metodologia per la seva 

determinació. El nombre de viatges a la RMB 

es calculava dividint els viatges-km entre un 

valor introduït a mà (36,7), que deduïm que es 

tractava d’una estimació de la distància 

mitjana de recorregut. No obstant això, a 

efectes del càlcul dels costos interns d’aquest 

mode, el Simulador 2014 utilitzava una altra 

distància mitjana de recorregut força diferent 

(54,6 km). Aquests fets, anàlegs als descrits per 

la resta de modes ferroviaris, creaven 

indefinicions i inconsistències en les 

estimacions, afectant a la determinació del 

nombre de viatges i dels costos del temps de 

les persones usuàries (apartat 7.9.2). Per tant, 

en l’estudi present s’ha modificat la 

metodologia i la parametrització del 

Simulador. 

 

 

Modificació del Simulador: Viatges, viatges-km 

i distància mitjana de recorregut de 

Regionals. En la parametrització actual del 

Simulador, els viatges-km de Regionals al 

SIMMB i a Catalunya s’introdueixen a mà. La 

distància mitjana de recorregut també 

s’introdueix a mà i s’ha unificat el seu valor a 

efectes del nombre de viatges i del càlcul del 

cost del temps de recorregut de les persones 

usuàries per tal d’atorgar una major 

traçabilitat als càlculs i disminuir la possibilitat 

d’inconsistències. El nombre de viatges i 

l’ocupació mitjana les determina el Simulador 

a partir de les variables anteriors. 

 

Modificació de la metodologia: Viatges-km de 

Rodalies. En l’estudi anterior, va quedar 

implementada en el Simulador 2014 una 

metodologia i uns càlculs respecte aquestes 

variables (viatges, viatges-km i distància 

mitjana de recorregut de Rodalies RENFE) que 

hem considerat adient modificar. 

 

Les principals problemàtiques detectades són 

les següents: (i) el procés metodològic recollit 

en el document explicatiu no és el que va 

quedar plasmat al Simulador 2014: mentre en 

el primer s’explica que es parteix de la variable 

viatges, de fet, en el Simulador 2014 es parteix 

dels viatges-km determinats seguint una 

metodologia no documentada; (ii) el 

Simulador 2014 utilitzava dues distàncies 

mitjanes de recorregut en dos moments 

diferents: una a efectes de la determinació del 

nombre de viatges i una altra a efectes del 

càlcul del cost del temps de les persones 

usuàries (apartat 7.9.2); (iii) a més, s’observen 

deficiències en la introducció i identificació de 

les variables d’entrada i les variables 

calculades pel propi Simulador 2014. 
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Com a conseqüència de tots aquests 

canvis, les estimacions de viatges i viatges-

km al SIMMB s’han vist força modificades 

respecte l’estudi anterior, amb els 

consegüents canvis en els costos del temps 

de les persones usuàries (apartat 7.9.2).  

 

En l’estudi present, les dades de les tones-km 

brutes de FGC mercaderies provenen del 

Informe 2017 de l’OFE; les de les tones-km 

netes de la Memòria de FGC 2017, ja que 

proporciona les informacions amb major 

detall. Aquestes variables s’han assignat al 

SIMMB sense cap tractament addicional. 

 

La dada de partida per determinar les 

tones-km de RENFE mercaderies han estat 

els trens-km calculats pel SIMMB (apartat 

4.2). Multiplicant aquesta variable per la 

relació tones netes/tren i tones brutes/tren 

pel conjunt d’Espanya s’obtenen les 

estimacions de les tones-km netes i brutes al 

SIMMB. 

 

Addicionalment, dividint les tones-km netes i 

brutes entre els vagons-km s’aproximen les 

relacions tones netes/vagó i tones 

brutes/vagó. 

 

En aquest cas, en l’estudi present hem seguit 

mateixa metodologia que l’estudi  anterior 

a partir de les dades corresponents a l’any 

2017 i tenint en compte que ara l’àmbit 

d’estudi és el SIMMB. 
 

 

 

 

 

Fonts utilitzades: 

 Ocupació mitjana del turisme privat, la motocicleta 

i el ciclomotor, el taxi, la bicicleta i el transport viari 

de mercaderies: veure apartat 5.2. 

 Viatges en autobusos regulars urbans i interurbans: 

Transmet Xifres. Dades bàsiques 2017. 

 Distància mitjana de recorregut dels autobusos 

regulars urbans i interurbans: ATM. 

 Distància mitjana de recorregut dels autobusos 

discrecionals urbans i interurbans: elaboració 

pròpia a partir de les assumpcions del pdM 2013-

2018 (document D3. La proposta del Pla, del pdM 

2013-2018). 

 Nombre de desplaçaments (viatges) anuals 2017 

en Bicing elèctric i mecànic: Comptes anuals i 

informe de gestió 2017 de B:SM. 

 Viatges i viatges-km de la bicicleta pública de 

lloguer: mateixos valors que SENER 2014. 

 Percentatge d’operacions de transport de 

mercaderies amb càrrega: document 2. Proposta 

del pdM 2020-2025 o EPTMC 2017 del Ministerio de 

Fomento (pàg. 166 i 167). 

 Viatges Metro i Tramvia: Transmet Xifres. Dades 

bàsiques 2017. 

 Distància mitjana de recorregut Metro i Tramvia: 

ATM. 

 Viatges en línies metropolitanes de FGC: Transmet 

Xifres. Dades bàsiques 2017 o Memòria de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2017. 

 Distància mitjana de recorregut en línies 

metropolitanes de FGC: ATM. 

 Viatges en Rodalies RENFE: Transmet Xifres. Dades 

bàsiques 2017. 

 Distància mitjana de recorregut en Rodalies RENFE: 

ATM. 

 Viatges-km de RENFE Mitja distància convencional 

a Catalunya i dels trams AVANT Figueres-Barcelona 

i Saragossa-Lleida-Barcelona: Ministerio de 

Fomento, Anuario Estadístico 2017 (capítol 12. 

 Cotxes-km de RENFE Mitja distància convencional a 

Catalunya: veure apartat 4.2. 

 Distància mitjana de recorregut de RENFE Regionals 

al SIMMB: mateix valor que SENER 2014 (54,6 km). 

 Viatges-km de RENFE Llarga distància a Espanya: 

Ministerio de Fomento, Anuario Estadístico 2017 

(capítol 12). 

 Cotxes-km de RENFE Llarga distància a Espanya: 

veure apartat 4.2. 

 Distància mitjana de recorregut de RENFE Llarga 

distància al SIMMB: establerta igual que la longitud 

de la xarxa ADIF LAV (apartat 4.4.1). 

 Tones-km brutes de FGC: Informe 2017 OFE (pàg. 

167). 

 Tones-km netes de FGC: Informe 2017 OFE o 

Memòria de FGC 2017 (pàg. 75). 

 Composició vagons/tren de RENFE mercaderies: 

fixat igual que SENER 2014, veure apartat 4.2. 

 Relació tones netes/tren de RENFE Mercancías al 

conjunt d’Espanya: Informe de gestión de RENFE 

Mercancías 2017 (pàg. 92). 

 Relació tones brutes/tren de RENFE Mercancías al 

conjunt d’Espanya: Informe de gestión de RENFE 

Mercancías 2017 (pàg. 92). 

 

4.4. Quilòmetres d’infraestructures 
 

En l’estudi present s’han tingut que 

modificar els quilòmetres d’infraestructures 

viàries, ferroviàries i del carril bici respecte 

l’estudi anterior, ja que a, més de les 

modificacions hagudes en el temps, l’àmbit 

d’estudi s’ha ampliat de la RMB al SIMMB. En 

conseqüència, tant les dades com la 

metodologia s’han vist afectades per 

aquesta ampliació. 

 

En els apartats següents expliquem les fonts 

i les metodologies utilitzades en l’estudi 

present per tal de determinar els quilòmetres 

d’infraestructures en l’àmbit del SIMMB. 

 

4.4.1. Xarxa ferroviària  

 

En l’estudi present s’han actualitzat les 

dades referents als quilòmetres de xarxes 

ferroviàries tant pel fet que ha canviat 

l’àmbit d’estudi de la RMB al SIMMB, com 

que s’han detectat modificacions dintre la 

pròpia RMB. Fruit d’aquestes modificacions, 

els quilòmetres considerats han augmentat 

per totes les tipologies de xarxes, amb 

l’excepció de la utilitzada pel Tramvia, que 

ha romàs constant. 

 

Les xarxes considerades han estat: la xarxa 

de Metro, la xarxa de FGC Línies 

Metropolitanes, la xarxa de Tramvia, la xarxa 

Modificació de la metodologia: Viatges i 

viatges-km de Llarga distància al SIMMB. En 

l’estudi anterior, els viatges i els viatges-km a 

la RMB es van introduir com una variable 

d’entrada sense detallar el procés 

metodològic per la seva obtenció. Segons 

aquelles dades, l’ocupació mitjana a la RMB 

era gairebé el doble que l’ocupació mitjana 

al conjunt d’Espanya, resultat que no ens 

sembla justificat. Aquesta modificació 

metodològica no ha comportat cap 

modificació del Simulador. 

 

 

Modificació de la metodologia: Tones-km de 

FGC mercaderies. En l’estudi anterior, el punt 

de partida per la determinació de les tones-

km de FGC mercaderies atribuïbles l’any 2014 

a la RMB van ser les tones-km brutes i netes 

transportades al conjunt de Catalunya. A 

partir d’aquesta dada es va realitzar un 

exercici per tal d’atribuir aquelles que 

corresponien a la RMB. Addicionalment, en 

aquell cas la dada no es va actualitzar a l’any 

2014, sinó que es va utilitzar la de 2012. Per 

tant, el càlcul estava esbiaixat, com ja hem 

comentat en l’apartat 4.2, però aquesta 

divergència va ser mínima (inferior al 1%), pel 

que a efectes pràctics gairebé no va tenir 

incidència en els resultats. Si la hem 

documentat és perquè ens ha dificultat la 

comprensió de les dades i els càlculs plasmats 

en el Simulador 2014. 

Modificació del Simulador: Viatges de Llarga 

distància al SIMMB. En la parametrització 

actual el Simulador calcula els viatges de 

Llarga distància al SIMMB a partir de les 

variables viatges-km i distància mitjana de 

recorregut, mentre que en la 

parametrització anterior aquesta variable 

s’introduïa a mà. A més, s’ha desvinculat la 

variable distància mitjana de recorregut de 

Llarga distància de la variable quilòmetres 

de xarxa ADIF LAV, en cas que es vulguin fer 

simulacions que incideixin en una variable, 

però no en l’altra. 
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de ADIF Red Ferroviaria de Interés General 

(ADIF RFIG) i la xarxa de ADIF Líneas de Alta 

Velocidad (ADIF LAV). 

 

En alguns casos, les xarxes ferroviàries són 

compartides per diferents modes. Per la línia 

de FGC Llobregat-Anoia circulen trens de 

FGC passatge i FGC mercaderies, disposant 

els segons d’alguns ramals específics. Per la 

xarxa de ADIF RFIG circulen trens de 

Rodalies, Mitja distància convencional 

(Regionals), Llarga distància convencional 

(Llarga distància) i RENFE mercaderies. La 

xarxa ADIF LAV és utilitzada per trens AVE 

(Llarga distància) i AVANT (Regionals). 

Aquestes qüestions són rellevants a l’hora de 

distribuir els costos de les xarxes entre els 

diferents modes que les utilitzen (apartat 

6.2). 

 

En l’estudi anterior es van mantenir les dades 

utilitzades per l’estudi de l’any 2012 (SENER 

2012) i s’indicaven com a fonts primàries el 

Transmet Xifres, dades bàsiques 2014 de 

l’ATM i l’apartat “Transport per Ferrocarril” 

de l’Anuari estadístic 2014 del Departament 

de Territori i Sostenibilitat (DTES). Aquestes 

fonts es complementaven, segons s’explica 

en SENER 2012, amb “l’ajuda de un SIG 

[Sistema d’Informació Geogràfica] i de les 

capes vectorials de xarxa ferroviària, 

municipis i mapa urbanístic de Catalunya, 

publicades per Departament de Territori i 

Sostenibilitat i l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC)” (SENER 2012, pàg. 35), 

degut a que les dades publicades per l’ATM 

i el DTES s’havien d’adaptar al fet que 

                               
1 Les dades de l’Anuari Estadístic 2017 del DTES fan 
referència a l’any 2016. Al moment de realitzar l’estudi 

l’àmbit d’estudi de la RMB no coincidia amb 

l’àmbit inclòs en les publicacions d’aquestes 

dues institucions, el Sistema Tarifari Integrat 

(STI). 

 

En l’estudi present, les fonts d’informació 

han estat Transmet Xifres, dades bàsiques 

2017 i un estudi detallat de les longituds de 

línies de FGC, ADIF RFIG i ADIF LAV distingint 

entre els trams urbans i els interurbans 

elaborat per l’ATM. Aquestes fonts han estat 

completades amb l’Anuari estadístic 2017 

del DTES1. Donat que es disposa d’algunes 

indicacions metodològiques de l’elaboració 

de SENER 2012, però no el seu detall 

complet, no es pot assegurar que la 

metodologia seguida en l’estudi present 

sigui exactament la mateixa que la de 

l’estudi anterior. 

 

A més de la seva importància per  la 

determinació dels costos interns, els 

quilòmetres totals de xarxa o la seva 

desagregació en trams urbans i interurbans 

és rellevant a l’hora de calcular i assignar 

alguns costos externs, en concret: l’efecte 

barrera (apartat 8.5), l’ocupació de l’espai 

(apartat 8.6), els danys al paisatge i la 

natura (apartat 8.7), les processos avant-

post (apartat 8.8) i les vibracions (apartat 

8.10). 

 

Les xarxes específiques de Metro i Tramvia 

s’han assignat en la seva totalitat a l’àmbit 

urbà. Mentre la longitud de la xarxa del 

Tramvia es manté constant respecte el 2014, 

la del Metro ha incrementat en poc més de 

present les dades per 2017 encara no han estat 
publicades. 

16 quilòmetres (bàsicament per la línia L9 

Sud). 

 

En quant a les xarxes de FGC Línies 

Metropolitanes, les dades específiques de 

les línies utilitzades per FGC passatge 

provenen de l’elaboració proporcionada 

per l’ATM (el total coincideix amb el 

Transmet Xifres). Respecte l’estudi anterior, 

s’han produït dues modificacions: (i) 

l’ampliació de la xarxa de FGC considerada 

al ampliar-se l’àmbit d’estudi de la RMB al 

SIMMB i (ii) l’increment de la xarxa dintre la 

RMB. En conseqüència, la longitud de la 

infraestructura presa en consideració ha 

augmentat en 36 km, de 114 km en l’estudi 

anterior fins als gairebé 150 km en el present. 

També s’ha modificat la distribució entre 

urbana i interurbana. 

 

Pel càlcul de la longitud de les línies de FGC 

mercaderies només s’han computat els 

quilòmetres dels seus ramals específics, per 

no tornar a comptabilitzar la part de la línia 

compartida amb els serveis de FGC 

passatge Llobregat-Anoia. Aquest fet pot 

comportar algunes distorsions marginals en 

l’atribució d’uns majors costos externs a FGC 

passatge; pels costos interns es realitza una 

distribució del costos de les línies 

compartides (apartat 6.2). Tots els 

quilòmetres d’aquestes infraestructures 

s’han assignat a l’àmbit interurbà. 

 

La longitud de la xarxa de ADIF LAV, així com 

la seva distribució entre urbana i 

interurbana, ha estat proveïda també per 

l’ATM. Respecte l’estudi anterior es constata 

un augment de més de 74 km, passant de 

gairebé 66 km a poc més de 140 km. Aquest 

increment es concentra en zones 

interurbanes. 

 

Respecte les xarxes d’ADIF RFIG, també 

s’han computat els quilòmetres 

d’infraestructures compartits per Rodalies, 

Mitja distància convencional i Llarga 

distància convencional diferenciant entre 

àmbit urbà i interurbà a partir de les 

informacions proporcionades per l’ATM i les 

dades del Transmet Xifres. Dades bàsiques 

2017 per Rodalies (sense duplicitats). A més 

d’aquests quilòmetres, també s’han 

computat els utilitzats en exclusiva per RENFE 

Mercaderies. La longitud total d’aquestes 

xarxes també ha augmentat de manera 

significativa. 

 

Evidentment, aquestes majors longituds de 

les xarxes ferroviàries tindran efectes en els 

costos interns i externs associats. 

 
Fonts utilitzades: 

• Quilòmetres de xarxa de Metro total, de les línies L9 

Nord/L10 i L9 Sud i del Tramvia: ATM, Transmet Xifres. Dades 

bàsiques 2017. 

• Quilòmetres de xarxa de FGC línies metropolitanes 

diferenciant entre passatge i mercaderies i segmentades per 

trams urbans i interurbans: elaboració proporcionada per 

l’ATM. 

• Quilòmetres de xarxa de ADIF RFIG i ADIF LAV 

segmentades per trams urbans i interurbans: elaboració 

proporcionada per l’ATM i dades del Transmet Xifres. Dades 

bàsiques 2017. 
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4.4.2. Xarxa viària  

 

En aquest apartat s’ha procedit a 

actualitzar els quilòmetres de xarxa viaria 

diferenciant entre xarxa viaria interurbana i 

xarxa viaria urbana. Respecte l’estudi 

anterior, s’ha de tenir en compte que la 

xarxa viaria s’ha modificat de manera 

significativa ja que s’ha modificat l’àmbit 

d’estudi de la RMB al SIMMB. 

 

Pel que fa a la xarxa viaria interurbana, s’ha 

optat per prendre les dades publicades al 

Anuario Estadístico 2017 del Ministerio de 

Fomento per la  província de Barcelona2. Els 

quilòmetres de xarxa viaria interurbana de la 

província de Barcelona s’ha assignat a 

l’àmbit del SIMMB, sota l’assumpció que 

l’error comès és marginal, ja que els dos 

àmbits són pràcticament idèntics. 

 

Per tal d’actualitzar el Simulador, s’han 

agrupat els quatre diferents tipus de 

calçada que contempla el Anuario 

Estadístico (“Carreteras de una calzada”, 

“Carreteras multicarril”, “Autovías y 

autopistas libres” i “Autopistas de peaje”) en 

els tres tipus que inclou el Simulador 

(“Autopistes/autovies”, “Carreteres d’una 

calçada” i “Carreteres multicarril”). 

 

Pel que fa la xarxa viaria urbana, en l’estudi 

present s’ha modificat l’obtenció dels 

quilòmetres d’infraestructura viaria urbana 

degut a que aquesta s’ha ampliat en 

ampliar-se l’àmbit d’estudi de la RMB al 

                               
2 Les dades del DTES respecte l’any 2017 no es trobaven 
disponibles al moment de la seva consulta. Les dades 

SIMMB i degut també a un canvi 

metodològic que deriva de la interpretació 

de les fonts. 

 

La font utilitzada per aproximar aquesta 

variable ha estat també el Anuario 

Estadístico 2017 del Ministerio de Fomento. 

Tot i que les dades incloses en aquesta 

publicació són allunyades en el temps, 

doncs fan referència a l’any 1998, és la 

única font que es troba disponible. 

 

En aquesta font hi consten dos valors 

susceptibles de ser candidats a utilitzar com 

aproximació a la xarxa viaria urbana del 

SIMMB: (i) els quilòmetres de xarxa viaria 

municipal a la província de Barcelona i (ii) 

els quilòmetres de vies urbanes municipals a 

la província de Barcelona. En l’estudi 

present hem optat per prendre el segon 

valor, ja que el primer inclou tant els 

quilòmetres de vies urbanes municipals com 

els de vies interurbanes municipals. Pel 

contrari, en l’estudi anterior, sembla que van 

partir dels quilòmetres de xarxa viaria 

municipal a la província de Barcelona 

(17.419 km) per realitzar l’estimació de les 

xarxa viaria urbana a la RMB, ja que el valor 

obtingut en aquell estudi (12.193,74 km) és 

superior als quilòmetres de vies urbanes 

municipals a la província de Barcelona que 

consten al Anuario Estadístico 2014 del 

Ministerio de Fomento (10.688 km). Aquesta 

modificació metodològica respecte la 

utilització de la font seleccionada explica 

que en l’estudi present s’hagin reduït els 

d’una i altra font per l’any 2014 no presentaven una 
coincidència exacta, però divergien en poc. 

quilòmetres de xarxa viaria urbana respecte 

l’estudi anterior (de 12.193,74 a 10.688 km) 

tot i que l’àmbit d’estudi s’hagi ampliat de 

la RMB al SIMMB. 

 

Aquesta disminució dels quilòmetres de 

xarxa viaria urbana respecte l’estudi anterior 

té efectes sobre la determinació dels costos 

de manteniment de la mateixa (apartat 

6.1.1). Aquests efectes són, però, marginals 

en relació als costos totals (apartat 9). 

 
Fonts utilitzades: 

• Quilòmetres d’infraestructura de la xarxa viaria urbana 

al SIMMB: establerta igual a les vies urbanes municipals de la 

província de Barcelona per l’any 1998 (última dada 

disponible) a partir del Anuario Estadístico 2017 del Ministerio 

de Fomento, capítol 7 “Carreteras”. 

• Quilòmetres d’infraestructura de la xarxa viaria 

interurbana al SIMMB per tipus de via: establerta igual a la 

xarxa viaria interurbana de la província de Barcelona l’any 

2017 per tipus de via a partir del Anuario Estadístico 2017 del 

Ministerio de Fomento, capítol 7 “Carreteras”. 

 

4.4.3. Xarxa de carrils-bici  

 

En aquest apartat s’han actualitzat els 

quilòmetres de xarxa de carrils-bici. Aquesta 

dada intervé en la determinació dels costos 

de manteniment de  les infraestructures 

associats a aquest mode3. 

 

Com en l’estudi anterior, només s’han tingut 

en compte els quilòmetres de carril-bici 

segregat. Per tant, no es comptabilitzen les 

zones de cohabitació, ja sigui amb d’altres 

vehicles (zones 30) o amb vianants, ni la 

xarxa viaria convencional on pot circular la 

bicicleta sota el supòsit que el cost de 

3 Com en l’estudi anterior, tot el cost de manteniment de 
la xarxa ciclable s’ha assignat a la bicicleta privada (apartat 
7.3.5). 

manteniment de les infraestructures viaries 

imputable a les bicicletes és poc 

representatiu respecte als dels vehicles 

motoritzats. 

 

Com en el cas de la xarxa de ferrocarril i la 

xarxa viaria, la xarxa de carrils-bici s’ha 

desagregat entre la xarxa urbana i la 

interurbana. 

 

Les dades corresponents provenen de la 

pròpia documentació del pdM 2020-2025. 

Els valors disponibles en aquesta font per la 

xarxa de carrils-bici segregats urbans són 

relatius a l’any 2016 i per la RMB (616 km), pel 

que pot comportar una infravaloració 

d’aquesta variable. Els valors per la xarxa de 

carrils-bici segregats interurbans també fan 

referència a la RMB, però per l’any 2017 

(149,9 km). 

 

En l’estudi anterior, basant-nos en les fonts i 

dades que consten a l’Annex I d’aquell 

treball i al Simulador 2014, la font utilitzada 

va ser la documentació del pdM 2013-2018. 

 
Fonts utilitzades: 

• Quilòmetres de carril-bici urbans i interurbans segregats 

a la RMB: document 1. Diagnosi, pdM 2020-2025. 
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5.   Variables funcionals 

Les variables funcionals contemplades són: 

1) el valor del temps, 2) l’ocupació dels 

vehicles, 3) els consums energètics i les 

emissions i 4) les velocitats de circulació i 

recorregut. 

 

El valor del temps es mesura en €/hora i és la 

variable que permet avaluar en termes 

monetaris el temps que les persones usuàries 

destinen als desplaçaments en els modes de 

transport considerats en aquest treball. El 

procediment d’aquest estudi, que és el 

mateix que el dels estudis instrumentals 

anteriors, consisteix en determinar un valor 

únic mitjà ponderat del temps (en funció de 

diferents variables com l’estat ocupacional, 

els costos salarials o la motivació dels 

desplaçaments; veure apartat 5.1) i aplicar-

lo després a tots els viatges per calcular el 

cost associat al temps de recorregut, 

d’accés a la xarxa i dispersió, d’enllaç i 

d’espera. 

 

L’ocupació mesura, en el cas del transport 

de passatge, el nombre de persones en 

cada unitat mòbil (vehicles pels modes 

viaris, cotxes pels ferroviaris). En el cas del 

transport de mercaderies, mesura les tones 

de càrrega per unitat mòbil (vehicles pels 

modes viaris, vagons pels ferroviaris). 

 

Els consums energètics fan referència al 

consum de combustible (hidrocarburs) i 

d’electricitat com a fonts d’energia per 

possibilitar la mobilitat dels mitjans de 

transport. El consum de combustible en els 

mitjans de transport produeix un seguit 

d’emissions de contaminants atmosfèrics i 

gasos amb efecte d’hivernacle de manera 

directa. El consum d’electricitat en els 

vehicles o ferrocarrils elèctrics també 

produeix emissions, però de manera 

indirecta, ja que per la producció 

d’electricitat s’utilitzen hidrocarburs en una 

proporció de depèn del mix energètic. Així 

mateix, l’abrasió produïda per la circulació 

dels vehicles també provoca l’existència de 

partícules contaminants en suspensió. 

 

La velocitat de circulació és la velocitat 

mitjana a la que els vehicles realitzen els 

desplaçaments, sense tenir en compte les 

parades i el temps de recerca  

d’estacionament  i és la que es pren de 

referència pel càlcul dels consums 

energètics i les emissions. La velocitat de 

recorregut, en canvi, sí té en compte les 

parades i el temps de recerca 

d’estacionament i és rellevant a efectes del 

càlcul del cost del temps de recorregut. 

 

5.1. El valor del temps 

 

Pel càlcul del valor del temps (VdT) s’ha 

seguit amb la metodologia de l’anterior 

estudi i no s’han introduït modificacions. En 

concret, s’ha utilitzat la fórmula: 

 
(1) 𝑽𝒅𝑻 = ∑ 𝑷𝒎 · 𝒇𝒎 · 𝑪𝒏

𝒎=𝟏  

On,  

 VdT: Valor del temps (€/h) 

 Pm: Percentatge de viatgers i viatgeres que es mou 

pel motiu m 

 C: Cost horari de referència (€/h) 

 fm: Factor de cost imputable segons el motiu de 

desplaçament (m), expressat en percentatge (%) 

S’ha mantingut la metodologia de càlcul 

del Cost horari de referència (C) en funció 

del cost assignat a la població ocupada i a 

la població en atur. 

 
(2) 𝑪 = 𝑩𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒅𝒂 · 𝑪𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒅𝒂 + 𝑩𝒂𝒕𝒖𝒓 · 𝑪𝒂𝒕𝒖𝒓 

 
On, 

 Bocupada: Percentatge de població ocupada 

respecte la població activa (%) 

 Batur: Percentatge de la població aturada respecte 

la població activa (%) 

 Cocupada: Cost salarial de la població ocupada (€/h) 

 Catur: Cost de la població no ocupada (€/h) 

Alhora, es calcula el Cost salarial de la 

població ocupada a partir de la 

desagregació del cost salarial per sectors 

productius (industria, construcció i serveis) 

ponderats pel percentatge de població 

ocupada a cada un d’aquests sectors 

productius amb la següent formalització: 

 
(3) 𝑪𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒅𝒂 = 𝑩𝒊 · 𝑪𝒊 + 𝑩𝒄 · 𝑪𝒄 + 𝑩𝒔 · 𝑪𝒔 

 
On, 

 Bi: Percentatge de la població ocupada al sector 

industrial (%) 

 Bc: Percentatge de la població ocupada al sector 

construcció (%) 

 Bs: Percentatge de població ocupada al sector 

serveis (%) 

 Ci: Cost salarial de la població ocupada al sector 

industrial (€/h) 

 Cc: Cost salarial de la població ocupada al sector 

construcció (€/h) 

 Cs: Cost salarial de la població ocupada al sector 

serveis (€/h). 

El cost salarial anual per l’any 2017 de la 

població ocupada als diferents sector 

d’activitat s’obté de la mitjana simple del 

cost salarial trimestral en cada sector 

d’activitat. Donat que l’àmbit geogràfic de 

referència és el total de Catalunya, aquest 

fet pot introduir distorsions respecte el que 

seria l’estimació del cost salarial al SIMMB 

(presumiblement, amb un biaix a la baixa).  

 

Tanmateix, no es disposa de cap font que 

estimi el cost salarial ni per l’àmbit del SIMMB 

ni per la província de Barcelona, pel que el 

total de Catalunya és el millor estimador 

disponible, raó per la qual s’ha seguit 

utilitzant-lo en el present estudi. La font de les 

dades és IDESCAT (a partir de l’Enquesta 

trimestral de cost laboral de l'INE). 

 

El percentatge de la població ocupada als 

diferents sectors d’activitat es calcula com 

la mitjana simple dels valors trimestrals al 

llarg de l’any 2017. En aquest cas, l’àmbit 

geogràfic de referència és la província de 

Barcelona (la diferència entre la província 

de Barcelona i el SIMMB és mínima, com ja 

hem explicat). La font utilitzada és IDESCAT 

(a partir de l’Enquesta de població activa 

de l’INE). 

 

Addicionalment, s’ha de tenir en compte 

que la font del cost salarial no proporciona 

el cost salarial al sector primari (agrari), raó 

per la qual s’ha obviat el pes del sector 

agrari respecte el total d’ocupació. En 

aquest cas, la distorsió introduïda és petita, 

donat que la població ocupada en 

agricultura va representar només el 0,48% 

del total l’any 2017 a la província de 

Barcelona (IDESCAT, EPA). 

 

Degut a que no es té en compte ni el cost 

salarial al sector primari ni el pes del sector 

agrari respecte el total d’ocupació, els 

percentatges de població ocupada en 

indústria, construcció i serveis s’han 

recalculat en funció del total de la 
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ocupació en aquests sectors, obviant 

l’ocupació en el sector primari. 

 

El cost dels no ocupats es determina a partir 

del nombre total d’aturats i del cost que van 

suposar per l’Estat l’any 2017, seguint la 

metodologia de l’anterior estudi. En aquest 

cas, l’àmbit territorial de les fonts utilitzades 

és el total Espanya i el valor obtingut s’aplica 

a l’àmbit d’estudi del SIMMB. 

 

Respecte el nombre total d’aturats, l’estudi 

anterior no va indicar quina va ser la font 

utilitzada (tampoc es troba indicada en 

SENER 2012). En principi, podria ser la EPA 

que elabora l’INE o podria ser l’atur registrat 

que elabora el SEPE. Degut que al Simulador 

2014 no s’introdueixen les dades bàsiques 

del càlcul, sinó que s’introdueix el cost dels 

no ocupats com a variable d’entrada, no 

hem pogut determinar amb exactitud quina 

va ser la font utilitzada.  

 

En l’estudi present, la font utilitzada pel 

nombre total d’aturats a Espanya ha estat 

l’EPA, ja que és de més fàcil obtenció i 

proporciona una aproximació més àmplia a 

la noció d’aturat. 

 

Respecte el cost que van suposar els aturats 

a l’Estat, l’estudi anterior no indica cap font, 

però explica que la font de l’estudi SENER 

2012 va ser l’INEM. Aquesta afirmació és 

problemàtica donat que l’INEM va deixar 

d’existir l’any 2004. Per tant, la font hauria de 

ser una altra. 

 

En l’estudi present, la font utilitzada per 

determinar la despesa en prestacions per 

atur per l’any 2017 a Espanya ha estat 

l’estadística Prestaciones por Desempleo a 

la secció d’estadístiques Prestaciones 

Seguridad Social y otra protección social del 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social. En concret, s’ha pres la 

despesa total de tots els tipus de prestacions 

(contributives i no contributives). 

 

La despesa total en prestacions per atur s’ha 

dividit entre el nombre total d’aturats a 

Espanya l’any 2017 indicats en la font EPA 

que elabora l’INE. Així, s’ha obtingut el 

import mitjà del cost per persona aturada 

(€/aturat). 

 

A la hora de transformar el cost per persona 

aturada (€/aturat) en un cost horari, que és 

la forma que pren el cost dels no ocupats 

(€/h), ens hem trobat davant la següent 

dificultat i hem hagut de fer una elecció 

metodològica.  

 

La dificultat és la següent: en els estudis 

instrumentals anteriors s’afirmava que “el 

Cost dels no ocupats es determina a partir 

del nombre total d’aturats i del cost que van 

suposar per l’Estat”. Ara bé, si dividim el cost 

total dels aturats entre el nombre d’aturats 

trobem un cost per persona aturada 

(€/aturat) i no un cost per hora dels aturats 

(€/h), sent el segon el que segons el 

document metodològic s’utilitza i el que es 

pot observar introduït en el Simulador 2014.  

 

És a dir, en els estudis anteriors es devia 

utilitzar algun supòsit i alguna dada 

addicional per obtenir el cost per hora dels 

aturats (€/h) a partir del cost per persona 

aturada, però aquesta conversió no està 

explicada en la metodologia de SENER 2014 

ni de SENER 2012. En conseqüència, és 

complicat dilucidar si en l’estudi present es 

produeix algun canvi metodològic i en què 

consistiria el canvi. 

 

Davant d’aquesta dificultat hem pogut 

observar a partir de l’estudi de les dades de 

prestacions (contributives i  no contributives) 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social i de les dades d’aturats de 

la EPA dels anys 2012 i 2014 contrastades 

amb els valors obtinguts per SENER 2014 i 

SENER 2012 en quant el cost horari dels 

aturats (3,52 €/hora i 4,37 €/hora 

respectivament) que probablement es va 

assignar al voltant de 1.250 hores per aturat. 

En l’estudi present hem pres l’assumpció que 

les hores anuals imputades a un aturat a 

efectes de la conversió entre aturat i hores 

per la determinació del cost horari d’un 

aturat són de 1.250 amb l’objectiu de seguir 

amb un valor de referència equivalent als 

estudis anteriors. 

 

Finalment, per tal de realitzar els càlculs del 

cost horari de referència (C), cal determinar 

els percentatges de la població ocupada 

(Bocupada) i de la població aturada (Baturada) 

respecte el total de la població activa a la 

província de Barcelona. Tenint en compte 

que ambdós percentatges sumen 100%, 

només és necessari determinar la taxa 

d’atur. 

 

En els estudis anteriors, sembla que es van 

utilitzar diferents fonts d’informació 

documentades com a una única font 

d’IDESCAT. 

 

En l’estudi present, la font utilitzada per la 

taxa d’atur a la província de Barcelona 

l’any 2017 és IDESCAT (a partir de l’EPA, INE). 

Pel que fa als percentatges de viatgers i 

viatgeres que es mou per cada diferent 

motiu (Pm), les dades utilitzades pel càlcul 

del VdT provenen d’una elaboració a partir 

de les dades de l’Enquesta de Mobilitat 

Quotidiana 2006 (EMQ’06) i l’Enquesta de 

Mobilitat en Dia Feiner de 2017 (EMEF’17). La 

metodologia seguida pel càlcul d’aquests 

percentatges és la mateixa que la indicada 

en l’estudi anterior. 

 

El punt de partida han estat els resultats de 

la EMEF’17 pel conjunt del STI. Aquests es 

recullen en la taula 3. 

 

Hem observat que la pròpia EMEF’17 

proporciona les dades de la distribució de 

les tornades a casa en funció del motiu 

personal i ocupacional. En l’estudi anterior, 

aquesta distribució es va estimar en funció 

de les dades de l’EMEF’12, ja que segons 

s’indicava en el respectiu document 

metodològic l’EMEF’14 no la proporcionava. 

Succeeix que, no obstant aquella afirmació, 

l’EMEF’14 sí que recollia les dades (però en 

una altra fulla). Hem pogut observar doncs, 

que en l’estudi anterior es van subestimar els 

desplaçaments de tornada a casa per 

motiu ocupacional i es van sobreestimar els 

de tornada a casa per motiu personal, però 

amb efectes menors sobre el VdT. 

 

S’ha de tenir en compte que l’EMEF’17 

només proporciona resultats pels dies feiners 

(de dilluns a divendres). Per tal d’estimar els 

motius de desplaçament durant tota la 

setmana incloent els dissabtes i festius hem 
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utilitzat els resultats de l’EMQ’06, que, tot i ser 

llunyans en el temps i fer referència a l’àmbit 

de la RMB, són els únics que es disposen 

respecte la mobilitat al llarg de tota la 

setmana. 

 

Com en l’estudi anterior, per tal d’obtenir els 

percentatges d’una setmana de mobilitat, 

es sumen els valors de l’EMEF’17 de cada 

motiu amb la diferència entre el total de la 

setmana i els dies feiner (en percentatge) 

de l’EMQ’06. 

 

S’hauria de poder demostrar que aquesta 

operació és neutral en el sentit que les 

diferències calculades i agregades als 

motius de mobilitat no modifiquen el 

sumatori total (això és, el 100%). És a dir, la 

suma de les diferències calculades hauria 

de ser igual a zero. Tanmateix, aquesta 

condició no es compleix o no de manera 

exacta. En conseqüència, a la nova taula 

modificada la suma de motius de 

desplaçament no suma 100%, sinó 99,80%. 

Això és degut a que els motius de mobilitat 

en dia feiner en la EMQ’06 sumen 100,20% i 

no 100%. 

 

Per tal de superar aquesta dificultat, el que 

s’ha fet és recalcular els percentatges 

calculats en relació al 99,80%, de manera 

que amb aquest recàlcul sí que sumen 

100%. S’observa que aquesta operació 

implica una modificació marginal que 

només afecta als decimals dels 

percentatges calculats. Aquesta operació 

ha estat necessària per tal de que els motius 

de desplaçament sumin 100%. 

 

No sabem de manera concloent com va 

resoldre aquesta dificultat que prové de 

l’EMQ’06 l’estudi anterior de, doncs ha la 

metodologia no hi ha cap referència a 

aquest fet. A partir de l’estudi de les dades 

presentades sembla ser que ho van resoldre 

imputant al motiu de mobilitat “Gestions” els 

decimals que faltaven per obtenir un 

sumatori del 100%. 

 

S’ha de tenir en compte que, per tal de 

realitzar aquesta operació, s’han tingut que 

agregar els motius de desplaçament de la 

EMEF’17 i la EMQ’06 en 7 únics motius: 

“Treball”, “Estudis”, “Compres”, “Oci”, 

“Gestions”, “Tornada a casa de motiu 

personal” i “Tornada a casa de motiu 

ocupacional”. Donat que els motius de 

desplaçament en una i altra enquesta no 

són del tot coincidents, s’han agut de 

establir equivalències. 

 

En el present estudi, als motius “Treball” i 

“Estudis” els hi correspon els motius “Treball” 

i “Estudis” tant a la EMEF’17 com a l’EMQ’06, 

respectivament. Al motiu “Compres” li 

correspon el motiu “Compres” de l’EMEF’17 

i els motius “Compres quotidianes” i 

“Compres no quotidianes” de l’EMQ’06. Al 

motiu “Oci” li corresponen els motius “Visita 

amic/familiar”, “Oci/diversió/àpats/esport” i 

“Passeig” de l’EMEF’17 i els motius 

“Oci/diversió”, “Passejar” i “Visita 

amic/familiar” de l’EMQ’06. Al motiu 

“Gestions”, li corresponen els motius 

“Metge/hospital”, “Gestions personals” i 

“Acompanyar/cura persones” de l’EMEF’17 

i els motius “Acompanyar a persones”, 

“Gestions personals”, “Metge/hospital”, 

“Formació no reglada”, “Menjar fora no 

d'oci” i “Altres” de l’EMQ’06. Als motius 

“Tornada a casa de motiu personal” i 

“Tornada a casa de motiu ocupacional” els 

hi corresponen els motius equivalents de 

l’EMEF’17 i de l’EMQ’06. 

 

Al realitzar les operacions indicades a partir 

de les equivalències assenyalades s’obté 

una nova taula. 

 

Per últim, seguint la metodologia de l’estudi 

anterior, s’integren els valors de la tornada a 

casa als motius de mobilitat ocupacional i 

personal a través de la fórmula següent: 

 

(4) 𝑷𝒎 = 𝒎 +
𝒎·𝒕

𝑴
 

 

On, 

 
 Pm: Percentatge de viatgeres i viatgers que es mou 

pel motiu 𝑚 (%) 

 𝑚: Percentatge del motiu del desplaçament 

respecte el total (%) 

 𝑡: Tornada a casa motiu ocupacional o no 

ocupacional depenent de quin grup pertanyi el 

motiu 𝑚 (%). 

Modificació metodològica: Tornada a casa i 

motius de la mobilitat. En el present estudi 

l’estimació dels percentatges de tornada a 

casa en funció del motiu deriven directament 

de la pròpia EMEF’17. 
 

Motiu desplaçament % 

Treball 18,37 

Estudis 3,21 

Total Mobilitat ocupacional 21,58 

Compres 8,73 

Metge/hospital 2,21 

Visita amic/familiar 2,44 

Gestions personals 3,51 

Oci/diversió/àpats/esport 5,74 

Passeig 3,37 

Acompanyar/cura persones 8,57 

Total Mobilitat personal 34,58 

Tornada a casa de motiu 

ocupacional 16,83 

Tornada a casa de motiu 

personal 27,01 

Total Tornada a casa 43,84 

Total general 100,00 
 

Font: Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner 

(EMEF) 2017, ATM. 

Taula 3. Motiu del desplaçament en dia feiner, 

2017 

Taula 4. Percentatge total dels motius de 

desplaçament agregats per categories 

Motiu desplaçament % 

Treball  15,40 

Estudis  1,51 

Mobilitat ocupacional  16,91 

Compres  9,25 

Oci  16,18 

Gestions  13,32 

Mobilitat personal  38,76 

Tornada a casa de motiu personal  31,17 
Tornada a casa de motiu 
ocupacional  13,16 

Tornada a casa 44,33 

Total Desplaçaments  100,00 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EMEF’17 i 

de l’EMQ’06. 
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 𝑀: Percentatge total de mobilitat obligada o no 

obligada depenent de quin grup pertanyi el motiu 

𝑚 (%) 

 

Aquesta integració dóna com a resultat els 

valors de Pm per a cada motiu de 

desplaçament, que queden recollits en la 

Taula 5. 

 

Aquests són els valors que s’introdueixen al 

Simulador per l’any 2017. 

 

Observem que entre l’any 2014 i l’any 2017 

el motiu de desplaçament “Treball i Estudis” 

ha augmentat considerablement com a 

percentatge respecte el total, al mateix 

temps que el “Lleure” ha disminuït.  

 

Aquest resultat és en primer lloc 

conseqüència directa dels canvis en la 

mobilitat ocupacional i personal observats 

entre l’EMEF’14 i l’EMEF’17 i es troben en 

consonància amb l’augment de l’ocupació 

                               
4 El Sistema de Peatges a Catalunya. Anàlisi i avaluació 
d’estratègies. Cambra de Comerç de Barcelona i Estudi Llotja, 
2008. 

i la disminució de l’atur que s’ha 

experimentat entre els anys 2014 i 2017. En 

segon lloc, s’ha de tenir en compte el 

lleuger canvi metodològic explicat amb 

anterioritat, segons el qual la distribució de 

la tornada a casa entre motiu personal i 

ocupacional deriva dels propis resultats de 

l’EMEF’17 i no a partir de la projecció dels 

resultats de l’EMEF’12, mètode pel que es 

tendia a subestimar el motiu de tornada a 

casa ocupacional. 

 

Volem fer un comentari sobre el àmbit 

geogràfic considerat en les successives 

enquestes de mobilitat, qüestió que va ser 

passada per alt en l’anterior estudi, però 

que volem visualitzar en el present estudi.  

 

Mentre l’EMQ’06 i l’EMEF’12 l’àmbit 

geogràfic d’estudi està centrat en la RMB, 

en les EMEF’14 i EMEF’17 l’àmbit d’estudi és 

la regió compresa en el Sistema Tarifari 

Integrat (STI). La regió STI comprèn la totalitat 

de la RMB i del SIMMB, però una i altres no 

són coincidents. En conseqüència, estem 

aplicant al estudi del SIMMB uns resultats de 

mobilitat de la regió STI i introduint per tant 

un error (a més del fet que hem combinat 

dades de l’EMEF’17 i l’EMQ’06). Som 

conscients d’aquesta possible distorsió. 

  

Finalment, el Factor de cost imputable 

segons el motiu de desplaçament (fm), 

expressat en percentatge (%), es manté 

igual als estudis instrumentals anteriors i 

s’utilitza la mateixa font4 (Taula 6). 

 

En conseqüència de tot plegat, el valor del 

temps estimat per l’any 2017 és de 9,63 

€/hora. 

 

Aquest valor és significativament més elevat 

que el valor del temps de l’estudi anterior 

(que era  de 8,69 €/hora). Aquesta 

modificació és el resultat d’una 

concurrència de variables: l’augment dels 

costos salarials, l’augment del cost per 

persona aturada, la disminució molt 

significativa de la taxa d’atur i la 

modificació dels percentatges associats a 

cada motiu de desplaçament amb un 

augment de la mobilitat associada al treball 

i una disminució de la mobilitat associada al 

lleure. 

 
Fonts utilitzades: 

 Cost salarial (€/h) per sectors d’activitat a 

Catalunya: càlcul de mitjana simple anual a partir 

de les dades trimestrals publicades per IDESCAT a 

partir de l’Enquesta trimestral de cost laboral de 

l'INE. 

 Percentatge de la població ocupada als diferents 

sectors d’activitat a la província de Barcelona (%): 

càlcul de la mitjana simple anual a partir de les 

dades publicades per IDESCAT a partir de 

l’Enquesta de població activa (EPA) de l’INE. L’EPA 

proporciona el nombre d’ocupats total per sectors 

d’activitat en milers de persones, els percentatges 

els hem calculat a partir d’aquests totals. 

 Despesa de prestacions per tipus de prestació a 

Espanya: Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social. 

 Població aturada a Espanya: EPA, INE. 

 Taxa d’atur a la província de Barcelona (%): dada 

de mitjana anual publicada per IDESCAT a partir de 

l’Enquesta de població activa de l'INE. 

 Conversió aturat/hores: S’ha pres l’assumpció que 

als aturats se’ls assignen 1.250 hores anuals a 

efectes del càlcul del cost del temps horari. 

 Percentatge de viatgeres i viatgers que es mou pel 

motiu 𝑚 (%) (Pm): elaboració pròpia seguint la 

metodologia de l’estudi anterior amb una lleugera 

modificació a partir de l’Enquesta de Mobilitat en 

Dia Feiner 2017 (EMEF’17) i de l’Enquesta de 

Mobilitat Quotidiana 2006 (EMQ’06) publicades per 

l’ATM. 

 Factor de cost imputable segons el motiu de 

desplaçament (m), expressat en percentatge (%) 

(fm): SENER 2012 i SENER 2014 a partir de El Sistema 

de Peatges a Catalunya. Anàlisi i avaluació 

d’estratègies. Cambra de Comerç de Barcelona i 

Estudi Llotja, 2008. 

 

5.2. Ocupació dels vehicles 

 

Per determinar l’ocupació dels vehicles dels 

diferents modes de transport hem seguit la 

metodologia del estudi anterior tant pel 

transport per carretera (amb l’excepció de 

l’autobús) com pel transport per ferrocarril, 

però hem actualitzat els valors en els casos 

que indicarem a continuació. 

 

En l’estudi present, pel turisme privat hem 

pres de referència l’ocupació calculada 

dels turismes privats que consta a la EMEF’17 

Taula 5. Valors del paràmetre Pm que s’utilitzen 

per cada motiu 

Pm % 

Treball i Estudis 30,08 

Compres 16,69 

Lleure 29,20 

Gestions 24,04 

Total 100,00 
 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EMEF’17 i 

de l’EMQ’06. 

Taula 6. Percentatge del valor del temps de 

viatge segons motius 

Motiu 

desplaçament 

% sobre el cost horari 

de referència (per 

hora i persona) 

Treball i Estudis 69,00 

Compres 59,00 

Lleure 47,00 

Gestions 100,00 
 

Font: SENER 2012 a partir de El Sistema de 

Peatges a Catalunya i el SAIT (Sistema 

d’Avaluació d’Inversions en Transport). 
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pel conjunt del STI, que és de 1,14 ocupants 

per vehicle5. 

Per la motocicleta i el ciclomotor, en l’estudi 

present s’ha utilitzat la mateixa font que 

l’estudi anterior, és a dir, l’EMQ’06. Com que 

aquesta ocupació fa referència als dies 

feiners, és d’aplicació el que ja s’ha indicat 

pel turisme privat. 

 

Pel taxi i els vehicles de transport de 

mercaderies lleugers i pesants s’ha utilitzat 

com a font l’estudi anterior i s’han mantingut 

els mateixos valors. 

 

Per les bicicletes s’ha establert una 

ocupació de una persona per vehicle, que 

és la mateixa que es va utilitzar per la 

parametrització del Simulador 2014. 

 

Les ocupacions dels autobusos regulars 

urbans i interurbans s’ha calculat mitjançant 

la ràtio entre els respectius viatges-km 

(apartat 4.2) i els vehicles-km (apartat 4.3). 

 

Les ocupacions dels autobusos 

discrecionals urbans i interurbans s’ha 

establer en els dos casos igual que en 

l’estudi anterior (20 pax./vehicle).  

 

Pel que respecta als modes de transport 

ferroviaris, les dades d’ocupació s’han 

calculat a partir d’altres fonts primàries. 

 

Pels modes de transport públic per ferrocarril 

de passatge (Metro, Tramvia, FGC, Rodalies, 

Regionals i Llarga distància), l’ocupació dels 

vehicles (en pax/cotxe) s’obté a partir de la  

 

                               
5 S’ha de tenir en compte, però, que aquesta enquesta fa referència 
només als dies feiners i és possible que estigui subestimant la 

ràtio entre els viatges-km i els cotxes-km. Pels 

diferents modes de transport, les fonts 

d’aquestes dades utilitzades en el càlcul són 

les indicades en els apartats corresponents 

(apartats 4.2 i 4.3). 

 

Pels modes de transport per ferrocarril de 

mercaderies (RENFE mercaderies i FGC 

mercaderies), l’ocupació dels vehicles (en 

tones/vagó) s’obté a partir dividint les tones-

km netes entre els vagons-km, ambdues 

dades calculades al seu lloc a partir d'altres 

dades (apartats 4.2 i 4.3). 

 

 
 

ocupació mitjana al llarg de tot l’any incloent dissabtes i festius, ja 
que hi ha elements per suposar que la ocupació mitjana en 

Fonts utilitzades: 

 Ocupació en dia feiner del turisme privat: EMEF’17. 

 Ocupació de la motocicleta (i ciclomotor): 

EMQ’06. 

 Ocupació del taxi, mercaderies lleugeres, 

mercaderies pesants  i bicicleta: mateix valor que 

SENER 2014. 

 Ocupació dels modes ferroviaris: càlcul a partir de 

les dades determinades en els apartats 4.2 i 4.3. 

 Ocupació dels autobusos discrecionals: mateix 

valor que SENER 2014 (20 pax/vehicle). 

 

5.3. Consums energètics i emissions 

 

Les dades dels consums energètics 

(hidrocarburs utilitzats com combustibles i 

electricitat) i les emissions de contaminants 

atmosfèrics i gasos amb efecte d’hivernacle 

han estat elaborades per l’Institut Cerdà a 

partir del parc de vehicles classificat per les 

seves característiques (font energètica, 

cilindrada, normativa EURO), les velocitats 

de circulació i els quilòmetres recorreguts 

per tipus de xarxa.  

 

Mentre les dades proporcionades 

diferencien entre xarxa urbana, local i 

bàsica, a afectes d’aquest estudi s’han 

agrupat en urbana i interurbana en 

consonància amb l’explicat a l’apartat 2. Els 

consums i les emissions dels modes ferroviaris 

també han estat elaborats per l’Institut 

Cerdà. 

 

El consum pels diferents modes i font 

energètica (gasolina, dièsel, gas natural, 

GLP, híbrid i electricitat) ve mesurat en TEP i 

a afectes del càlcul dels costos interns 

associats als modes de carretera es tradueix 

a litres o kWh a partir dels corresponents 

dissabtes i festius és superior a la dels dies feiners. En aquest 
sentit, l’EMQ’06 exposava que l’ocupació mitjana per vehicle en el 

factors de conversió. Aquesta conversió és 

necessària per calcular els costos interns 

associats a aquests consums energètics. 

 

Les emissions determinades per l’Institut 

Cerdà: CO2, NOx, CO, PM2,5 i PM10 (pels 

modes ferroviaris  no es determinen 

emissions  de CO). Addicionalment, tal i com 

es va fer en l’estudi instrumental anterior i 

aplicant la mateixa metodologia, s’han 

calculat les emissions de SO2 a partir del 

contingut en sofre de cada combustible. 

Ara bé, amb la nova metodologia per la 

determinació dels costos externs, les 

emissions rellevants són les emissions de CO2 

(pel canvi climàtic, apartat 8.3) i de PM2,5 

(per la contaminació atmosfèrica, apartat 

8.2), com s’explica en els apartats 

corresponents. Tot i això, en el Simulador es 

segueixen introduint totes les emissions 

estimades. 

 

La principal novetat respecte l’estudi 

anterior és que en l’estudi present consten 

les emissions de PM2,5 i PM10 de manera 

diferenciada, mentre que en l’estudi 

anterior només constaven les de PM10.  

cas del cotxe se situava en 1,29 en dia feiner i 1,74 en dissabte i 
festiu l’any 2006. 

Modificació de la metodologia: Ocupació dels 

autobusos regulars. En l’estudi anterior, 

s’explica que l’ocupació dels autobusos 

regulars és una elaboració a partir  del 

Transmet Xifres. Dades bàsiques 2014. 

Tanmateix, al realitzar l’estudi present no hem 

estat capaços de reproduir el resultat de 

SENER 2014 amb les dades disponibles en 

aquesta font. En conseqüència, hem 

considerant més adient modificar la 

metodologia de càlcul. 

 

 
Modificació del Simulador: Ocupació dels 

autobusos. Mentre en el Simulador 2014 les 

dades d’ocupació dels autobusos regulars 

s’introduïen com una variable d’entrada, en 

el Simulador present l’ocupació dels 

autobusos regulars urbans i interurbans es 

calcula a partir d’altres dades bàsiques, en 

concret: els viatges, la distància mitjana de 

recorregut dels autobusos regulars urbans i 

interurbans i els respectius vehicles-km.  

 

 

Modificació del Simulador: Inclusió de les 

partícules PM2,5. S’ha modificat la 

parametrització del Simulador per tal 

d’incloure les emissions de partícules PM2,5. En 

concret, s’ha modificat al llibre principal tant 

la fulla dedicada als consums i emissions com 

la fulla complementària de consums i 

emissions. Així mateix, s’ha adaptat el llibre 

auxiliar que recull els càlculs dels costos 

externs de la contaminació atmosfèrica. 

 

 



// 28 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

En aquest apartat és necessari afegir alguns 

comentaris addicionals. 

 

En primer lloc, en l’estudi anterior s’afirmava 

que també es calculaven les emissions de 

VOC (compostos orgànics volàtils, per les 

seves sigles en anglès) mitjançant una 

metodologia pròpia, però de fet no es 

calculaven. En la parametrització del 

Simulador 2014, la metodologia per calcular 

els emissions de VOC (en tones) i el seu cost 

extern associat (en euros), es trobava a mig 

implementar i no intervenia en els càlculs 

dels costos. Davant d’aquests fets, en 

l’estudi present tampoc es tenen en compte 

les emissions de VOC. 

 

En segon lloc, de manera anàloga al que 

s’ha explicat per les variables de mobilitat 

(apartats 4.1 i 4.2), les dades de l’Institut 

Cerdà no diferencien entre el turisme privat 

i el taxi, sinó que agregen els consums i les 

emissions de tots els turismes per font 

energètica i tipus de xarxa. La distribució 

entre aquests dos modes s’ha realitzat 

doncs mitjançant una elaboració pròpia en 

funció de la mobilitat estimada de cada 

mode per font energètica i tipus de xarxa. 

Com també s’ha indicat anteriorment 

(apartat 4.2), el supòsit de distribució de la 

mobilitat per font energètica directament 

depenent del corresponent parc de 

vehicles utilitzat en aquest estudi 

instrumental no té la garantia de coincidir 

de manera exacta amb els supòsits de 

distribució de la mobilitat utilitzats per 

                               
6 Segons ens ha explicat el propi Institut Cerdà, per l’estudi 
de l’any 2014 tampoc es van proporcionar unes fórmules 
o corbes com les que es van utilitzar en l’estudi 

l’Institut Cerdà. Sobre aquesta qüestió 

detectada al realitzar l’estudi present, 

recomanem pels futurs estudis instrumentals 

una major coordinació. 

 

En tercer lloc i en relació al comentat al punt 

precedent, les estimacions proporcionades 

dels consums i les emissions dels turismes 

híbrids en l’escenari base 2017 estan 

agregades a les dades corresponents dels 

turismes de benzina. Aquesta agregació de 

les dades té pocs efectes sobre el total de 

turismes i sobre els turismes privats, ja que el 

parc de turismes híbrids representa un 

percentatge dels turismes molt petit (menys 

d’un 1%). En canvi, en el cas del taxi, pel 

qual el parc de híbrids és més rellevant (al 

voltant del 31%), aquest fet pot introduir 

biaixos més rellevants en el càlcul dels 

costos interns dels consums energètics 

d’aquests modes, infravalorant-los (apartat 

7.6). 

 

En quart lloc, en la parametrització del 

Simulador 2014 es va  realitzar tota una 

elaboració per realitzar simulacions dels 

consums i les emissions dels modes viaris 

resultants en cas de variar algunes variables 

de mobilitat o funcionals (en el document 

metodològic de l’estudi anterior s’indicava 

el parc de vehicles, les velocitats mitjanes de 

circulació, etc.) a partir d’unes corbes de 

consums i emissions teòriques i simplificades 

o ponderades que segons s’explica en el 

corresponent document metodològic de 

l’estudi anterior van ser proporcionades per 

instrumental de costos anteriors, sinó unes taules 
anàlogues a les proporcionades per l’estudi present. És a 

l’Institut Cerdà a partir dels resultats per l’any 

2014. Aquestes corbes ponderades només 

tenen en compte la font energètica i la 

velocitat de circulació mentre que les 

corbes més detallades utilitzades de l’Institut 

Cerdà també depenen de la cilindrada i la 

normativa EURO dels vehicles. 

 

En l’estudi present s’ha mirat d’actualitzar 

aquesta funcionalitat a partir de les 

informacions proporcionades per l’Institut 

Cerdà per l’any 2017. En aquest cas, les 

dades proporcionades contenen un seguit 

de taules que relacionen, per cada mode i 

font energètica, diferents velocitats amb els 

consums o les emissions associades a cada 

una d’aquestes velocitats. Aquests consums 

o emissions reflecteixen el resultat ponderat 

per cada mode i font energètica. 

 

En conseqüència, les informacions 

proporcionades no corresponen a la 

fórmula funcional com la que s’utilitzava en 

l’estudi anterior i en la modelització del 

Simulador 20146  (un polinomi de grau 3 amb 

un terme independent) i que reprodueix la 

fórmula següent: 

 
(5) 𝒚 = 𝒂 · 𝒙𝟑 + 𝒃 · 𝒙𝟐 + 𝒄 · 𝒙 + 𝒅 

 

On, 

 
 𝐲: variable independent (consum o emissió) 

mesurat en grams. 

 𝐱: velocitat de circulació. 

 𝒂, 𝒃, 𝒄, 𝒅: paràmetres de la fórmula. 

 

dir, sembla que SENER 2014 va realitzar alguna adaptació 
metodològica que no va quedar documentada. 

Per tal d’adaptar les taules de l’Institut 

Cerdà a aquesta fórmula funcional i a la 

parametrització del Simulador 2014 s’ha 

realitzat una interpolació polinòmica de 

grau 3 a partir de 4 punts considerats 

representatius.  

 

Cal tenir en compte que aquests tipus 

d’aproximacions polinòmiques a una funció 

a partir d’un nombre reduït de punts 

comporta sempre un error, que serà major 

pels valors que queden fora de l’interval de 

punts utilitzats per interpolar la funció, i que 

per tant les simulacions que es realitzin no 

són tant fiables com les estimacions directes 

de l’Institut Cerdà per l’escenari de 

referència. 

 

És oportú indicar que, en base a la revisió del 

Simulador 2014, considerem que la 

parametrització anterior no era del tot 

correcte i que proveïa simulacions 

distorsionades (veure quadre adjunt). Val a 

dir, que aquestes distorsions només es 

produïen en possibles simulacions, però no 

respecte els resultats presentats per l’any 

2014. Aquestes afirmacions es basen tant en 

l’estudi analític del Simulador 2014 com en 

un seguit de proves realitzades. 

 

És per aquesta raó que en l’estudi present 

s’ha modificat la modelització del Simulador 

per proveir una estimació més robusta dels 

consums i les emissions en cas de realitzar-se 

simulacions. 
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La Taula 7 recull els diferents tipus de font 

energètica i mode per les que es disposa de 

corbes de consums i emissions. És a dir, les 

simulacions només resultaran per dades que 

incideixen en el parc o la mobilitat 

associades a cada una d’aquestes fonts 

energètiques i mode.  

 

Taula 7. Modes i fonts energètiques per 

les que es disposa de corbes de consums 

i emissions 
Tipus de 

vehicle 

Tipus de 

combustible 

Turismes 

Benzina 

Dièsel 

GLP 

Gas natural 

Híbrid 

Electricitat 

Motocicletes i 

ciclomotors 

Benzina 

Dièsel 

Electricitat 

Furgonetes 

Benzina 

Dièsel 

GLP 

Gas natural 

Electricitat 

Camions 

Benzina 

Dièsel 

Gas natural 

Electricitat 

Autobusos 

Dièsel 

Gas natural 

Electricitat 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les 

taules de l’Institut Cerdà. 

Modificació del Simulador: Parametrització dels consums i emissions i simulacions. Segons la parametrització anterior, en principi, les simulacions eren sensibles 

a les velocitats de circulació dels diferents modes pels àmbits urbà i interurbà i també a les diferents composicions del parc de vehicles de cada mode, 

però la influència de les possibles variacions dels vehicles-km considerats respecte l’escenari que es prengués de referència no produïa simulacions 

consistents. 

 

Per entendre aquest resultat s’ha de recordar que, per assignar els consums i les emissions de les simulacions als respectius costos, s’incideix sobre els consums 

i les emissions de l’escenari de referència a partir de uns factors correctors (en la fulla principal de consums i emissions del Simulador). Aquests factors 

correctors es calculen a partir de les ràtios entre els consums i emissions totals de l’escenari simulat respecte l’escenari base (en la fulla complementaria de 

consums i emissions), calculats en els dos casos mitjançant les corbes ponderades. 

 

Establert això, també cal recordar que en les corbes de consums i emissions teòriques i simplificades, les variables dependents són els grams de consum o 

emissions per vehicle-km i la variable independent la velocitat de circulació. Per tant, per obtenir els consums i les emissions totals associades cal multiplicar 

les variables dependents pels vehicles-km totals dels vehicles classificats per font energètica per cada mode. 

 

Així doncs, per calcular els consums i les emissions totals de l’escenari base s’ha  de multiplicar pels vehicles-km de l’escenari base i per calcular els consums 

i les emissions totals de l’escenari simulat s’ha de multiplicar pels vehicles-km de l’escenari simulat. 

 

Ara bé, segons aquella parametrització, es multiplicaven tant els consums i les emissions de unitàries (en grams/vehicle-km) de l’escenari base com els de 

l’escenari simulat pels vehicles-km de l’escenari simulat. És a dir, l’escenari base no estava ben fixat, sinó que variava amb les simulacions. 

 

Per tant les ràtios entre els consums i emissions de l’escenari simulat i l’escenari base no quedaven ben determinades. 

 

En conseqüència, els consums i les emissions de l’escenari simulat que s’imputaven als costos tampoc i els resultats obtinguts quedaven distorsionats. 

 

En conclusió, amb l’objectiu de proveir simulacions consistents, ha  estat necessari modificar la modelització del Simulador. 

 

Altres modificacions menors realitzades al Simulador són: 

 

En el Simulador 2014, pels càlculs referents al turisme només es tenia en compte els vehicles-km del turisme privat. Ara es tenen en compte tots els vehicles-

km dels turismes, tant els privats com el taxi. 

 

En el Simulador 2014, les cel·les que agregaven els consums i les emissions dels modes ferroviaris no estaven enllaçades a les cel·les on s’introdueixen els 

resultats desagregats i el seu valor agregat no coincidia amb la suma dels valors desagregats. En la parametrització actual els valors agregats pel ferrocarril 

s’obtenen per la suma dels valors desagregats. 

 

En el Simulador 2014, hi havia cel·les referents a les emissions de CO enllaçades a factors correctors calculats pels VOC. Això només tenia possibles efectes 

en les simulacions, per la determinació de l’escenari base 2014 no va afectar. S’ha modificat aquella parametrització. 

 

En el càlcul de les emissions de CO de la motocicleta en l’àmbit interurbà segons corbes teòriques la cel·la estava assignada  la velocitat de interurbana 

del turisme, en comptes de la motocicleta. Això no va influir en la determinació de l’escenari base 2014, però afectaria de manera marginal a possibles 

simulacions. S’ha modificat aquesta modelització. 

 

 



// 30 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

Abans de concloure aquest apartat, 

reproduïm la fórmula de càlcul de les 

emissions de SO2, que depenen directament 

del contingut de sobre de cada  

combustible (i que és idèntica a la utilitzada 

en l’estudi anterior). 

 

L’expressió és la següent: 

 
(6) 𝑬𝑺𝑶𝟐 = 𝟐 · 𝒌𝒔,𝒎 · 𝑭𝑪 

 
On, 

 
𝑬𝑺𝑶𝟐: Emissions de SO2 (grams/quilòmetre). 

𝒌𝒔,𝒎: Contingut en sofre del combustible m, en massa (Kg S / 

Kg combustible). 

𝑭𝑪: Consum de combustible (tones/quilòmetre). 

 

Finalment, recordar que ni en el Simulador 

present ni en el Simulador 2014 hi ha 

implementades corbes de consums i 

emissions pels modes ferroviaris, pel que per 

aquests modes no té sentit intentar obtenir 

simulacions que incideixin sobre els consums 

i les emissions.  

 

Aquesta és una limitació del Simulador que 

es podria considerar esmenar en futures 

edicions de l’estudi instrumental de costos. 

 
Fonts utilitzades: 

 Consums i emissions dels modes de carretera: 

Institut Cerdà i adaptació pel cas del taxi. 

 Consums i emissions dels modes ferroviaris: Institut 

Cerdà. 

 Contingut en sofre dels combustibles: mateixos 

valors que SENER 2014. 

 Densitat de combustible segons tipus (litres/tona): 

per la benzina i el gasoil-A actualització mitjançant 

les dades del Ministerio de Fomento 2017, per la 

resta mateixos valors que SENER 2014 (a partir del 

Ministerio de Fomento 2012). 

 Equivalències TEP/tona o TEP/kWh: mateixos valors 

que SENER 2014. 

 

5.4. Les velocitats de circulació i 

recorregut  

 

En l’estudi present, les velocitats de 

circulació dels modes viaris s’han obtingut a 

partir de les dades utilitzades per l’Institut 

Cerdà per calcular els consums energètics i 

les emissions, per una qüestió de coherència 

entre els dos treballs. Al seu torn, segons 

se’ns ha indicat, les dades originàries 

provenen de MCrit. 

 

Ara bé, les dades proporcionades per 

l’Institut Cerdà només diferencien entre 

vehicles lleugers i vehicles pesants per tres 

tipologies de xarxa: bàsica, local i urbana. 

En canvi, l’estudi present i la parametrització 

del Simulador requereix una major 

desagregació de les velocitats de circulació 

entre turismes, motocicletes i ciclomotors, 

mercaderies lleugeres, mercaderies pesants 

i autobusos per dos tipus de xarxa: urbana i 

interurbana. 

 

Per tal d’adaptar les dades al format 

necessari per l’actualització d’aquest estudi 

instrumental i del Simulador, en primer lloc 

s’ha determinat la velocitat de circulació 

interurbana de vehicles lleugers i pesants  a 

partir de la mitjana ponderada de la 

velocitat en la xarxa bàsica i la xarxa local 

en funció dels vehicles-km. 

 

En segon lloc, s’ha aplicat l’increment de les 

velocitats de circulació de lleugers i pesants 

entre 2014 i 2017 en l’àmbit urbà i interurbà, 

a les velocitats de circulació per modes 

elaborades en l’estudi anterior. 

 

Aquesta metodologia té una excepció pels 

autobusos urbans. En aquest cas, s’ha optat 

per utilitzar a efectes dels càlculs dels costos 

interns (apartats 7.5.1 i 7.9.2) la velocitat 

comercial de l’autobús urbà per l’any 2017 

recollida en la documentació del pdM 2020-

2025, que divergeix de manera significativa 

amb l’obtinguda seguint la metodologia 

indicada anteriorment a partir de les dades 

de l’Institut Cerdà. La velocitat que consta 

en el pdM 2020-2025 es troba dintre d’un 

rang similar a la utilitzada en l’estudi anterior 

referit a l’any 2014. Respecte aquest fet, s’ha 

de tenir en compte que els consums i les 

emissions (apartat 5.3) han estat calculades 

per l’Institut Cerdà en base a les seves 

estimacions de velocitats. Per tant, entenem 

que s’haurà d’avançar en properes 

edicions dels estudis instrumentals de costos 

i dels estudis instrumentals de consums i 

emissions cap a una major integració i 

coherència. 

 

En el cas de l’autobús interurbà s’ha decidit 

per utilitzar la velocitat estimada a partir de 

les dades de l’Institut Cerdà ja que el valor 

obtingut es  troba en consonància amb el 

de l’estudi anterior, tot i que la 

documentació del pdM 2020-2025 indica un 

valor força diferent. 

 

Una qüestió latent és que, seguint la 

metodologia i la parametrització del 

Simulador de l’estudi anterior, en l’estudi 

present les velocitats dels autobusos 

diferencien entre àmbit urbà i interurbà, 

però no entre regular i discrecional.  

 

Totes aquestes problemàtiques així com les 

modificacions i millores del Simulador que 

podrien comportar hauran de ser revisades 

en properes edicions dels estudis 

instrumentals de costos. 

 

En l’estudi anterior, segons es va 

documentar, les velocitats de circulació es 

van obtenir a partir de l’estudi de l’Institut 

Cerdà 2014 i el Mapa de Trànsit 2014 de la 

RMB i càlcul d’indicadors de mobilitat, de 

MCrit per encàrrec de l’ATM, 2016. 

En quant a les velocitats de recorregut en 

l’àmbit urbà, que tenen en compte les 

parades que realitzen els vehicles o el temps 

de cerca d’estacionament, s’han elaborat 

a partir de les velocitats de circulació tenint 

en compte els temps addicionals 

d’estacionament (pel turisme privat i 

motocicleta i ciclomotor) o de càrrega i 

descàrrega (mercaderies viari). La 

metodologia seguida i els temps perduts 

aplicats han estats els mateixos que en 

l’estudi anterior. En l’àmbit interurbà les 

velocitats de circulació i recorregut 

coincideixen. 

 

Les velocitats mitjanes de circulació i 

recorregut de la bicicleta (en aquest cas 

coincideixen) s’han mantingut iguals que en 

l’estudi anterior tant per l’urbà com per 

l’interurbà i tant per la bicicleta 

convencional com l’elèctrica. 

 

La velocitat de recorregut de FGC  passatge 

s’han mantingut iguals que en l’estudi 

anterior. 

 

La velocitat de recorregut del Tramvia s’ha 

calculat com la mitjana simple entre la 

velocitat comercial del Trambesòs i del 

Trambaix. 
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La velocitat de recorregut del Metro s’ha 

obtingut per la mitjana ponderada de les  

velocitats de cada línia en funció dels 

cotxes-km de cada línia7. 

 

Les velocitats de recorregut dels modes 

ferroviaris de passatge de RENFE (Rodalies, 

Regionals i Llarga distància) provenen de la 

mateixa font (Ministerio de Fomento) 

assignant a Rodalies SIMMB la velocitat 

mitjana a Espanya de rodalies d’ample 

ibèric, a Regionals SIMMB la velocitat 

mitjana a Espanya de mitja distància sense 

ample mètric i a Llarga distància SIMMB la 

velocitat mitjana a Espanya de Llarga 

distància convencional i AVE. En l’estudi 

anterior aquestes variables provenien de 

diferents fonts, segons s’indica en el 

respectiu document metodològic: ATM per 

Rodalies, RENFE per Regionals i OFE per 

Llarga distància. 

 
Fonts utilitzades: 

 Velocitats de circulació de vehicles lleugers i 

pesants en les xarxes bàsica, local i urbana: Institut 

Cerdà a partir de MCRIT. 

 Velocitats de circulació de turismes, motocicletes i 

ciclomotors, mercaderies lleugeres, mercaderies 

pesants i autobusos interurbans en els àmbits urbà i 

interurbà a l’any 2017: elaboració pròpia a partir de 

les dades de l’Institut Cerdà, els vehicles-km 

(apartat 4.2) i SENER 2014. 

 Velocitat comercial de l’autobús urbà: document 

2. Proposta, pdM 2020-2025 (pàg. 63). 

 Temps perdut en estacionament del turisme privat i 

la motocicleta i ciclomotor i càrrega i descàrrega 

de mercaderies lleugeres i pesants: SENER 2014. 

 Velocitat de circulació i de recorregut de la 

bicicleta convencional i elèctrica: SENER 2014. 

 Velocitat de recorregut de FGC passatge: SENER 

2014. 

 Velocitat comercial del Metro per línies: Comptes 

anuals i Informe de Gestió 2017 de FMB. 

                               
7 La velocitat comercial de la línia L9 Nord/L10 per la qual es 
disposa de dades agregades dels cotxes-km s’ha obtingut com la 
mitjana simple entre la velocitat de la  L9 Nord i la L10. 

 Cotxes-km del Metro per línies: Transmet Xifres. 

Dades bàsiques 2017. 

 Velocitat de recorregut del Tramvia: Elaboració a 

partir de l’Anuari Estadístic 2017 del DTES (capítol 

Transport per ferrocarril, pàg. 23). 

 Velocitat de recorregut dels modes de RENFE 

passatge: Ministerio de Fomento, Anuario 

Estadístico 2017 (capítol 12). 
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6. Costos de les infraestructures 
 

En aquest apartat es descriuen les 

metodologies seguides i les fonts utilitzades 

pel càlcul dels costos de infraestructures 

diferenciant entre les infraestructures 

ferroviàries i les viàries i entre aquestes 

segones entre les vies urbanes i interurbanes 

de lliure circulació (sense peatge) i les vies 

de peatge.  

 

En general, la metodologia seguida ha estat 

la mateixa de l’anterior estudi, amb alguns 

canvis que s’aniran comentant al llarg del 

capítol. 
 

6.1. Infraestructures viàries 

 

La determinació dels costos de les 

infraestructures viàries es realitza distingint 

entre les de lliure circulació (sense peatges) 

i les vies de peatge. 
 

6.1.1. Infraestructura de lliure circulació 

(sense peatge) 

 

Aquesta secció té l’objectiu de calcular els 

costos de construcció i de manteniment de 

les infraestructures viàries lliures i de distribuir-

los entre els modes de transport que els 

utilitzen (turisme privat, taxi, motocicleta, 

mercaderies lleugeres, mercaderies 

pesants, autobusos regulars i autobusos 

discrecionals).  

 

Com en l’estudi anterior, la bicicleta pública 

i privada ha estat exclosa d’aquesta 

assignació de costos, assumint que l’ús que 

fan de les infraestructures viàries generals és 

marginal. 

 

A l’hora d’elaborar l’actualització de costos 

socials i ambientals present, hem trobat 

divergències entre l’explicació 

metodològica de l’estudi anterior de SENER 

2014 i del procés de càlcul que va quedar 

plasmat al Simulador 2014. Enfrontats a 

aquestes divergències, hem pres el 

Simulador com a referència per elaborar 

aquesta secció.  

 

Així mateix, hem introduït algunes lleugeres 

modificacions metodològiques respecte 

l’estudi anterior davant d’algunes dificultats 

que tot seguit analitzem. També s’han de 

tenir en compte altres modificacions 

metodològiques degudes a l’ampliació de 

l’àmbit d’estudi de la RMB al SIMMB que 

anirem indicant. 

 

En l’estudi de SENER 2014 el càlcul dels 

costos anuals en carreteres es va realitzar, 

segons el que s’afirma en el document 

metodològic, distingint entre la xarxa 

dependent de la Generalitat, la xarxa 

dependent de l’Estat i la xarxa dependent 

de la Diputació i principalment a partir de les 

informacions contingudes en l’anuari del 

DTES. Ara bé, les estadístiques de l’anuari del 

DTES no inclouen dades específiques de les 

inversions en les xarxes de carreteres des de 

l’any 2009.  L’estudi anterior  no aclareix 

quina va ser la font utilitzada (o les 

estimacions realitzades) davant d’aquest 

fet. 

Pel que fa a la xarxa dependent de la 

Generalitat, l’estudi SENER 2014 afirmava 

que: “En primer lloc s’assignen les inversions 

corresponents a la Generalitat per l’àmbit 

territorial de la RMB segons les dades 

publicades per comarques en el capítol 

“Inversions a Xarxa de Carreteres de la 

Generalitat¨ incloses en l’anuari [del DTES]” 

(SENER 2014, pàg. 67). 

 

El problema  és que aquest capítol 

“Inversions a Xarxa de Carreteres de la 

Generalitat” de l’anuari del DTES no es 

publica des de l’any 2009. 

 

L’estudi del Simulador actualitzat pel càlcul 

dels costos a l’any 2014 ens aporta una mica 

de llum de quin va ser el procés realitzat per 

SENER 2014.  

 

En primer lloc, al Simulador s’observa que a 

l’estudi de 2014 només es van utilitzar les 

dades actualitzades fins l’any 2012, fet que 

no és indicat de manera expressa en el 

document metodològic.  

 

En segon lloc, s’observa que la distribució de 

la despesa en carreteres de la Generalitat 

per comarques de la RMB pels anys 2010-

2012 és constant entre les diferents 

comarques, del que es dedueix que SENER 

2014 va utilitzar una càlcul estimatori a partir 

de una determinació de la despesa total 

atribuïda a la RMB. No obstant això, no hem 

arribat a una deducció concloent de com 

SENER 2014 va calcular la despesa total de 

la Generalitat en carreteres atribuïda a la 

RMB (en concret no va distribuir la despesa 

total en carreteres de Catalunya que 

consta en el capítol “Pressupostos i 

inversions liquidades” de l’anuari del DTES de 

manera constant pels diferents anys a la 

RMB, ni tampoc va distribuir la inversió en 

carreteres de Catalunya que consta en 

l’anuari estadístic del Ministerio de Fomento 

de manera constant). 

 

En tercer lloc, al Simulador 2014 a diferència 

del document metodològic s’indica que per 

elaborar la sèrie històrica de inversions 

realitzades s’utilitzen dues fonts estadístiques 

diferents: l’Anuari estadístic del DTES (fins el 

2009) i el Anuario estadístico del Ministerio 

de Fomento (a partir de 2010). 

 

Davant de les dificultats de realitzar una 

enginyeria inversa dels càlculs realitzats per 

SENER 2014, però no explicats en el 

document metodològic i també davant del 

fet que el DTES no  publica des de fa anys la 

informació necessària per l’actualització de 

la despesa de la Generalitat en carreteres 

per comarques, hem arribat al 

convenciment que era preferible actualitzar 

la metodologia i les fonts utilitzades. 

 

Pel que fa a la xarxa de carreteres depenent 

de l’Estat i a la xarxa depenent de la 

Diputació, la metodologia de l’estudi 

anterior va consistir en realitzar l’assignació 

de les inversions corresponents a l’Estat i les 

Diputacions, repartint-les d’acord amb 

l’estimació de la proporció de quilòmetres 

de xarxa corresponents a la RMB.  
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En el present estudi, el punt de partida per la 

determinació dels costos ha estat 

l’actualització des de l’any 2013 fins l’any 

2017 de les inversions en construcció i 

manteniment de les xarxes de carreteres 

(interurbanes) a la província de Barcelona 

dependents de l’Estat, de la Generalitat de 

Catalunya i de la Diputació de Barcelona. 

  

Aquesta actualització s’ha realitzat a partir 

de les informacions incloses en els successius 

anuaris del Ministerio de Fomento, capítol 3 

“Inversiones. Liquidación presupuestaria”. 

 

Pels anys anteriors a 2013, des de 1990 fins a 

2012, hem mantingut els valors introduïts al 

Simulador per SENER (les fonts indicades per 

SENER 2014 eren el DTES i el Ministerio de 

Fomento). 

 

En segon lloc s’ha procedit a assignar el 

percentatge de despesa realitzada a la 

província de Barcelona atribuïble al SIMMB. 

Aquesta atribució s’ha efectuat aplicant un 

coeficient de 1; donat que l’àmbit del 

SIMMB és pràcticament igual a la província 

de Barcelona, hem considerat 

menyspreable l’error comès al identificar 

l’un àmbit amb l’altre. 

 

En relació a l’estudi anterior centrat en la 

RMB, el canvi de l’àmbit d’estudi i la 

identificació entre la despesa a la província 

de Barcelona i al SIMMB, ha simplificat la 

parametrització actual del Simulador 

respecte l’anterior.  

 

Un cop determinades les despeses anuals 

en construcció i en conservació en els 

diferents tipus de xarxes viàries lliures 

interurbanes atribuïdes al SIMMB, en tercer 

lloc s’ha procedit a la seva actualització. 

 

En l’estudi present hem actualitzat el valor 

de les inversions del període 2002-2016 en 

funció de la taxa de variació interanual del 

IPC a Catalunya a partir de les dades que 

publica l’INE entre els anys 2003 i 2017, anys 

pels que existeix una  sèrie homogènia i que 

seran els rellevants, com expliquem en el 

punt següent, a efectes del càlcul de la 

despesa anual mitjana en inversió.  

 

Considerem que utilitzar les dades de l’IPC 

anual en comptes d’una taxa anual mitjana 

fixada en el 3% ens permet realitzar un càlcul 

més acurat, en especial pel període 2009-

2017, en el que les taxes d’inflació 

interanuals s’han situat força per sota 

d’aquest valor. 

Tot i això, en el Simulador, hem calculat el 

valor actual de la sèrie 1990-2001 assumint 

una taxa d’actualització entre els anys 1990-

2002 igual al 3%, tot i que aquestes dades no 

s’utilitzen en els càlculs. 

 

En quart lloc, calculades les despeses anuals 

en inversió en construcció i en conservació 

actualitzades, s’ha procedit a calcular la 

mitjana dels últims 16 anys tant per les 

inversions de nova construcció com per les 

inversions en conservació, prenent les dades 

del període 2002-2017. 

 

El sentit de prendre la mitjana dels últims 16 

anys és per obtenir un valor mitjà que elimini 

possibles valors extraordinaris anuals durant 

un període que compren un cicle econòmic 

complert d’expansió, recessió i recuperació 

i pel qual tenim una sèrie de variació del IPC 

interanual homogènia. 

 

En cinquè lloc s’ha realitzat una estimació 

de la despesa en manteniment de la xarxa 

viària urbana dintre l’àmbit del SIMMB.  

 

Modificació del Simulador: Actualització de 

les inversions en xarxa viaria interurbana. 

Hem adaptat el Simulador a aquesta 

modificació metodològica. En concret hem 

introduït una fila on consta la taxa de inflació 

interanual a Catalunya entre els anys 2003-

2017 i una altra fila on es calcula el factor 

d’actualització acumulat en funció de la 

taxa d’inflació (pel període 2002-2016) i en 

funció de la taxa de descompte fixada en el 

3% (pel període 1990-2001). En consonància 

amb aquest canvis, hem modificat la fila on 

es calcula el valor de les inversions en 

construcció i manteniment de la xarxa viaria 

interurbana. Totes aquestes modificacions 

s’han realitzat a la mateixa fulla del llibre 

principal. 

 

Modificació del Simulador: Despesa en xarxa 

de carreteres atribuïda al SIMMB. S’ha 

modificat el Simulador per tal d’adaptar-lo 

als canvis metodològics derivats de 

l’ampliació de l’àmbit d’estudi de la RMB  al 

SIMMB. S’ha ampliat la sèrie històrica de les 

inversions en construcció i conservació de les 

xarxes de la Diputació, de la Generalitat i de 

l’Estat a la província de Barcelona fins l’any 

2017. S’han modificat les fórmules de càlcul 

que totalitzen les inversions a les xarxes de 

carreteres del SIMMB de manera que en la 

parametrització actual es deixa de tenir en 

compte l’antiga desagregació per 

comarques de la RMB i el sumen les inversions 

a la província de Barcelona; aquestes 

inversions es multipliquen per un coeficient de 

conversió de la xarxa de la província de 

Barcelona a la xarxa del SIMMB, actualment 

fixat en 1. Aquest coeficient és introduït com 

a paràmetre i es pot modificar. 

Modificació de metodologia: Taxa 

d’actualització de les inversions en xarxa 

viaria interurbana. En el document 

metodològic de l’estudi anterior s’explica 

que “el valor d’aquestes inversions 

s’actualitza a l’any d’estudi mitjançant una 

taxa d’actualització interanual mitjana igual 

o inferior a la variació mitjana interanual del 

IPC dels últims 20 anys” (SENER 2014, pàg. 67). 

Al Simulador 2014 s’observa que van establir 

la taxa d’actualització en un 3% anual.  

 

Modificació de la Metodologia: Despesa en 

xarxa de carreteres atribuïda al SIMMB. En 

l’estudi anterior, per les carreteres 

dependents de l’Estat i de la Diputació es va 

realitzar una assignació de la despesa a la 

RMB en funció de la proporció de quilòmetres 

de xarxa de la província de Barcelona 

corresponents a la RMB comparant les dades 

del DTES i les dades de MCRIT , segons s’indica 

en el document metodològic de SENER 2014 

(proporció fixada en un 80%). Per les 

carreteres dependents de la Generalitat, es 

va utilitzar una estimació de la inversió per 

comarques, com hem explicat anteriorment.   
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Per tal d’actualitzar aquest punt ha estat 

fonamental l’estudi del Simulador 2014, ja 

que en el text del document metodològic 

de SENER 2014 no hi consta cap explicació 

del procés realitzat ni de les fonts utilitzades.  

Tot i això, en l’esquema explicatiu d’aquell 

document adjuntat al final de la secció, sí 

que apareix l’estimació del cost associat a 

la xarxa viària urbana. 

 

Per determinar el cost de les xarxes viàries 

urbanes, en l’estudi present com en 

l’anterior es multipliquen els quilòmetres 

d’infraestructures pel cost unitari de 

conservació. 

 

A la xarxa de carreteres urbanes, seguint la 

metodologia de l’estudi anterior plasmada 

en el Simulador 2014, no se li atorga cap 

valor de construcció, suposant que tan sols 

es realitzen tasques de manteniment en 

aquesta xarxa. 

 

En l’estudi present, s’han modificat els 

quilòmetres d’infraestructura viària urbana 

degut a que aquesta s’ha ampliat en 

ampliar-se l’àmbit d’estudi de la RMB al 

SIMMB i degut també a un canvi 

metodològic que deriva de la interpretació 

de les fonts, com s’ha explicat en la secció 

precedent (4.4) dedicada a la 

determinació de la xarxa viària al SIMMB. 

 

Als quilòmetres de xarxa urbana se’ls hi 

associa un cost de manteniment sense IVA 

per quilòmetre d’infraestructura. Per l’any 

2010 aquest cost es va estimar en 5.000 €/km 

i en els estudis anteriors de SENER 2012 i 

SENER 2014 va actualitzar en funció del IPC, 

en vista dels càlculs recollits al Simulador 

2014. 

En l’estudi present s’ha mantingut aquesta 

metodologia i el valor relatiu a l’any 2010 i 

s’ha actualitzat amb la taxa d’inflació 

interanual acumulada a Catalunya entre 

2010 i 2017. 

Volem mencionar que al aplicar aquest cost 

unitari per quilòmetre d’infraestructura viària 

urbana a tots els quilòmetres d’aquesta 

infraestructura al SIMMB no s’ha 

d’interpretar com que en tots i  cada un dels 

quilòmetres es realitzen obres de 

manteniment cada any, sinó que el cost 

mitjà aplicat ja inclou una ponderació (per 

assumpció) del percentatge de quilòmetres 

que efectivament es mantenen. 

En sisè lloc s’ha procedit a distribuir les 

inversions en construcció (interurbanes) i en 

conservació (urbanes i interurbanes) al 

SIMMB als diferents modes que 

comparteixen la xarxa viària: turismes, 

motocicletes (i ciclomotors), autobús regular 

i discrecional, mercaderies lleugers i 

mercaderies pesants.  

 

Per realitzar aquesta distribució s’ha 

procedit de manera diferent en el cas dels 

costos de construcció que en el dels costos 

de manteniment, seguint en alguns 

aspectes la metodologia de l’estudi anterior 

i modificant alguns altres. 

 

 Distribució per modes dels costos de 

construcció: En l’estudi present 

s’estableix un mètode basat en 

exclusiva en el trànsit (els vehicles-km 

de cada mode) sense tenir en 

compte les característiques 

tècniques dels vehicles. Per tant, 

respecte l’estudi anterior hem 

considerat que el 

sobredimensionament ja queda 

imputat per la gran proporció dels 

turismes en la mobilitat interurbana 

(un 70% del total) i que resulta 

redundant considerar-lo seguint la 

metodologia de l’estudi anterior, a 

més del fet que pel tipus de 

infraestructures considerades no hi 

circulen en exclusiva turismes privats. 

Per tant, hem eliminat els càlculs 

referents a aquest cost de les 

carreteres de 4 o més carrils i la seva 

imputació en exclusiva als turismes 

privats. Tot i això, hem parametritzat 

el Simulador de manera que es 

possible tenir en compte el 

sobredimensionament seguint la 

metodologia de l’estudi anterior si 

s’introdueixen els valors d’entrada en 

les cel·les que consten a aquesta fi. 

Modificació de metodologia: Despesa mitjana 

dels últims 16 anys en construcció i 

conservació. Al prendre els últims 16 anys tant 

per les inversions de nova construcció com 

per les inversions en conservació hem 

modificat lleugerament la metodologia 

respecte l’estudi anterior, ja que SENER 2014 

va prendre la mitjana dels últims 20 anys per 

les inversions de nova construcció i la mitjana 

dels últims 10 anys per les despeses en 

conservació. A més, s’ha d’indicar que en 

l’estudi anterior es van prendre els valors 

d’inversió en construcció i conservació 

excloent l’any d’estudi (el 2014), ja que no 

disposava de dades per aquell any, mentre 

que en l’estudi present s’ha inclòs l’any 

d’estudi 2017. 

 

Modificació del Simulador: Cost de les xarxes 

viaries urbanes. Sembla que en la 

modelització del Simulador 2014, per calcular 

el cost de manteniment de les xarxes urbanes 

es va multiplicar el cost unitari per la xarxa 

viària interurbana al conjunt de Catalunya. 

Aquest fet no va ser molt important en 

magnitud, ja que la xarxa viària urbana a la 

RMB (estimada en 12.193,74 km per l’any 

2014) tenia un valor molt similar a la xarxa 

viària interurbana al Conjunt de Catalunya 

(12.094 km segons l’anuari del DTES 2014). 

Entenem que aquest això es va produir 

perquè al quadre associat hi faltaven les 

llegendes de les variables en estudi i perquè 

els quilòmetres de xarxa viària urbana es van 

introduir a mà en comptes d’estar enllaçades 

a la cel·la corresponent on s’introdueixen 

aquestes dades. 

En la parametrització actual del Simulador 

s’ha enllaçat la cel·la corresponent als 

quilòmetres de xarxa viaria urbana a la fulla 

on es  calcula el cost de les infraestructures 

viaries de lliure circulació a la fulla on 

s’introdueix aquesta variable. Aquesta 

modificació té l’objectiu d’unificar les fonts, 

atorgar una major traçabilitat als càlculs i 

disminuir la  possibilitat d’errors. 
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 Distribució per modes dels costos de 

conservació: en aquest cas s’ha 

establert un mètode segons el qual la 

distribució dels costos de conservació 

es realitza en funció d’una 

ponderació del trànsit dels diferents 

modes tenint en compte el pes mitjà 

per categories de vehicles (turismes, 

motocicletes, comercials lleugers, 

pesants i autobusos), seguint la 

metodologia de l’estudi anterior. 

Com en l’estudi anterior, en aquest 

sentit, donat que l’assignació de 

costos de manteniment a diferents 

tipus de vehicles resultaria molt 

complexa (la variable clau pel càlcul 

és el pes per eix, però depenent de 

l’estat de la carretera la seva 

influència pot augmentar 

exponencialment), en aquest estudi 

s’ha adoptat per simplicitat una 

relació directa entre el pes i el cost de 

manteniment. En l’estudi present hem 

mantingut els pesos mitjans per 

categories de vehicles de l’estudi 

anterior tal i com van quedar recollits 

al Simulador 2014. 

 

Finalment, cal remarcar que l’objectiu 

d’aquest estudi és analitzar els costos 

d’operació de la xarxa de transports. Així 

doncs, seguint la metodologia de l’estudi 

anterior, les consideracions adoptades són: 

 

 Costos de conservació o 

manteniment (costos a curt i mitjà 

termini): els costos es computen en els 

costos totals de cada mode de 

transport considerat. S’ha de tenir en 

compte que, a la hora de imputar els 

costos de conservació de les vies 

interurbanes, s’ha operat sobre els 

costos determinats amb anterioritat 

per tal de sostraure l’IVA a partir 

d’una aproximació a l’IVA mitjà 

vigent entre 2002 i 2017 fixat en el 

18,125%. 

 Costos de construcció (a llarg 

termini): els costos no es computen el 

els costos totals de cada mode de 

transport contemplat ja que es 

considera que el seu valor té poca 

influència dins dels costos d’operació 

de l’estudi actual. No obstant això, 

s’afegeixen a la memòria per tal de 

disposar d’un cost de referència. 

 
Fonts utilitzades: 

 Inversions en construcció i manteniment de les 

xarxes de carreteres (interurbanes) a la província de 

Barcelona dependents de l’Estat, de la Generalitat 

de Catalunya i de la Diputació de Barcelona anys 

2013-2017: informacions incloses en els Anuaris del 

Ministerio de Fomento 2014 i 2017, capítol 3 

“Inversiones. Liquidación presupuestaria”. 

 Coeficient de despesa realitzada a la província de 

Barcelona en construcció i manteniment de les 

xarxes de carreteres dependents de l’Estat, de la 

Generalitat de Catalunya i de la Diputació de 

Barcelona atribuïble al SIMMB: Coeficient fixat en 1 

per assumpció. 

 Sèrie de variació interanual del IPC a Catalunya 

2003-2017: INE. 

 Cost de conservació de la xarxa viària urbana 

(€/km): Actualització del valor de SENER relatiu a 

l’any 2010 mitjançant la variació acumulada de 

l’IPC interanual de Catalunya entre 2010 i 2017. 

 Quilòmetres d’infraestructura de la xarxa viària 

urbana al SIMMB: veure apartat 4.4. 

 Pes mitjà de les diferents categories de vehicles: 

s’ha mantingut igual que en l’estudi anterior de 

SENER 2014. 

 Tipus de IVA mitjà en el període 2002-2017: mitjana 

dels tipus impositius del IVA aplicats entre els anys 

2002 i 2017 (2002-2009 el 16%, 2010-2011 el 18%, 

2012-2017 el 21%) a partir de l’Agencia Tributaria. 
 

6.1.2. Infraestructura viaria de peatge 

(explícit)  

 

En l’estudi present, seguint la metodologia 

establerta en edicions anteriors dels 

corresponents estudis de costos, s’ha 

determinat la imputació del cost anual de 

les infraestructures de peatge a partir d’una 

estimació de la recaptació a partir de 

multiplicar, pels diferents trams d’autopista 

considerats, la IMD de les diferents 

categories de vehicles per una aproximació 

de les tarifes corresponents. 

 

En quant als trams d’autopista considerats, 

s’han mantingut els mateixos que en l’estudi 

anterior, ja que per l’instant no s’han 

detectat diferències significatives. 

L’actualització de les dades sobre les IMD a 

introduir al model prové de les dades que 

proporciona el Ministerio de Fomento al 

document Informe 2017 sobre el sector de 

autopistas de peaje en España. 

 

A partir de la distribució del trànsit en vies de 

peatge que proporciona el Ministerio de 

Fomento en la font citada, s’ha obtingut el 

preu del peatge mitjà de cada una de les 

vies considerades al SIMMB. 

 

Com en l’estudi anterior, el cost del 

concessionari es pot obtenir restant de la 

recaptació calculada el benefici de les 

concessionàries recollit en l’informe del 

Ministerio de Fomento. En el cas dels Túnels 

Barcelona Cadí, donat que el model tracta 

les dades del Túnel de Vallvidrera i del túnel 

del Cadí de manera separada, i actualment 

les dades es donen de manera conjunta, 

s’han desagregat tant els ingressos del 

peatge com el BAI, a partir del pes que 

aquests tenien de manera separada els 

anys 2012 i 2011. 
 
Fonts utilitzades: 

 IMD de vehicles lleugers i pesants de les autopistes 

concedides per l’Administració General de l’Estat i 

de les concedides  per la Generalitat de Catalunya: 

Ministerio de Fomento, Informe 2017 sobre el sector 

de autopistas de peaje en España. 

Modificació de metodologia: 

Sobredimensionament de les infraestructures 

viàries pels turismes. En l’estudi anterior, per 

imputar els costos de construcció es va 

utilitzar un mètode anàleg al present,  però 

penalitzant els turismes amb l’objectiu de 

considerar el sobredimensionament de les 

carreteres causat pel gran nombre de 

vehicles d’aquest tipus que hi circulen. Això 

va quedar reflectit en que l’estimació del 

cost de les infraestructures de menys de 4 

carrils es va repartit entre tots els modes de 

transport considerats mentre que es va 

calcular un cost que es va imputar només als 

turismes en el cas de carreteres de 4 o més 

carrils. 

 

Val a dir, que en el document metodològic 

de SENER 2014 no es va detallar ni la 

metodologia dels càlculs ni les fonts 

utilitzades. 
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 Peatges mitjans i peatges per lleugers i pesants per 

trams d’autopista: Ministerio de Fomento, Informe 

2017 sobre el sector de autopistas de peaje en 

España. 

 Benefici de les empreses concessionàries 

d’autopistes: Ministerio de Fomento, Informe 2017 

sobre el sector de autopistas de peaje en España. 

 

6.2. Infraestructures ferroviàries 

 

En aquest apartat es calculen els costos de 

les infraestructures ferroviàries, bàsicament 

a partir dels quilòmetres de xarxa i les seves 

característiques. S’ha seguit i s’ha 

actualitzat la metodologia de l’estudi 

anterior. 

 

L’objectiu és determinar el cost anual 

(amortització) de les infraestructures 

ferroviàries assignat  a cada mode 

diferenciant entre: (i) costos anuals de 

manteniment, (ii) costos d’inversió a mitjà 

termini en equipament i superestructura (de 

15  a 20 anys) i (iii) costos d’inversió a llarg 

termini en infraestructura bàsica (50 anys). 

 

Com en els estudis instrumentals anteriors, els 

costos d’inversió en infraestructura bàsica es 

calculen en el model, però no computen en 

el càlcul del cost total de cada mode, ja 

que es considera que tenen un període 

d’amortització molt elevat respecte als 

altres. Aquest procediment és anàleg al 

seguit amb els costos a llarg termini de les 

infraestructures viàries. 

Fixat aquest objectiu, el procés per calcular 

el cost anual de les infraestructures 

ferroviàries consisteix en els següents passos. 

 

En primer lloc, s’han considerat els 

quilòmetres de les xarxes identificades 

anteriorment (apartat 4.4.1) i en el cas de 

FGC i ADIF RFIG s’han desagregat per trams 

amb característiques tècniques i usos 

homogenis (electrificats o no, via doble o 

simple, etc.). Les xarxes de Metro, Tramvia i 

ADIF LAV es consideren respectivament 

com una única xarxa amb característiques 

homogènies. 

 

Aquesta desagregació per trams és 

necessària per distribuir els costos de les 

infraestructures entre modes, a més de 

permetre una estimació més acurada en 

funció de les característiques tècniques dels 

trams. 

 

En el cas del Metro, s’han descomptat les 

longituds de les línies L9 Nord/L10 i L9 Sud, 

perquè els costos de manteniment 

d’aquestes es calculen amb una altra 

metodologia que s’explica més endavant. 

 

Com ja s’ha indicat amb anterioritat, la 

longitud de la xarxa i la seva desagregació 

s’ha tingut d’actualitzar respecte l’estudi 

anterior ja que, a més de les modificacions 

ocorregudes, s’ha ampliat l’àmbit d’estudi 

de la RMB al SIMMB. 

 

En segon lloc, s’ha actualitzat la 

desagregació del trànsit de cada mode 

pels trams identificats en el pas anterior. 

Aquesta desagregació ha afectat a FGC 

passatge, Rodalies, Regionals, Llarga 

distància, FGC mercaderies i RENFE 

mercaderies. En el cas de Metro i Tramvia 

aquesta desagregació no és necessària ja 

que les xarxes que utilitzen no són 

compartides amb cap altre mode. 

 

La xarxa ADIF LAV és compartida pels trens 

AVE (Llarga distància) i AVANT (Regionals). 

La desagregació del trànsit d’aquests 

serveis al SIMMB s’ha realitzat en funció dels 

respectius cotxes-km (segons les dades de 

l’Institut Cerdà, apartat 4.2). 

 

Donat que la xarxa de FGC es descompon 

en trams diferenciats i que en part 

d’aquesta circulen passatge i mercaderies, 

la mobilitat de FGC passatge s’ha 

segmentat per trams a partir de les 

informacions incloses en la Memòria FGC 

2017 (quilòmetres recorreguts per tipus de 

tren, composició per tipus de tren i horaris) i 

la longitud dels trams considerats. Els 

vagons-km de FGC mercaderies s’han 

distribuït en funció de la longituds dels trams 

pels quals circulen respecte el total. 

 

La xarxa ADIF RFIG és utilitzada  per Rodalies, 

Mitja distància convencional (Regionals), 

Llarga distància convencional (Llarga 

distància) i RENFE mercaderies. 

 

La distribució de la mobilitat per trams de 

Rodalies té en compte la mobilitat total 

d’aquest mode i l’estimació dels trens-km 

que circulen per alguns trams concrets 

realitzada a partir de les circulacions diàries 

segons els horaris d’aquest operador. Amb 

una ràtio cotxes/tren, s’obtenen els cotxes-

km.  

 

La distribució per trams de Mitja distància 

convencional es realitza bàsicament 

mitjançant la mobilitat total i la longitud dels 

trams, però en algun cas s’ha ajustat a partir 

de les  circulacions estimades a partir dels 

horaris de l’operador. 

 

L’estimació de la mobilitat de Llarga 

distància convencional s’ha realitzat en la 

mateixa proporció de la longitud dels trams 

per on circula aquest tipus de servei. 

 

Els vagons-km totals de RENFE mercaderies 

també s’han distribuït en funció de la 

longituds dels trams pels quals circulen. 

 

A més dels cotxes-km, a partir d’aquesta 

variable s’ha procedit al càlcul dels trens-km 

i de els tones-km de cada mode en cada un 

dels trams identificats a partir de la 

composició cotxes/tren i de d’una 

aproximació al pes (tones) dels cotxes de 

cada mode. Aquestes dades són rellevants 

a l’hora de distribuir els costos de les 

infraestructures, tal i com s’explica en el punt 

cinquè. 

 

En alguns casos, es detecten petites 

diferències entre els trens-km determinats en 

aquest apartat i els determinats 

precedentment (apartat 4.2) a efectes 

d’estimar la mobilitat de cada mode, ja que 

en aquest apartat s’ha recalculat i estimat 

la mobilitat per trams homogenis a partir de 
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diverses fonts. Es considera que aquesta 

eventualitat, que ja es detectava en l’estudi 

anterior, té un efecte marginal sobre els 

costos. 

 

La metodologia seguida ha estat la mateixa 

que en l’estudi anterior tal i com va quedar 

modelitzada al Simulador 2014. 

 

En tercer lloc, s’han caracteritzat els trams 

identificats d’acord amb dos aspectes: 

 

 Determinació dels paràmetres 

tècnics rellevants per al càlcul de 

costos (quilòmetres totals, 

percentatge en via simple/doble, 

percentatge electrificat, 

percentatge en túnel, quantitat i 

tipologia d’estacions, sistemes de 

senyalització, comunicació i control 

de tràfic). 

 Estimació de les principals obres que 

es consideren encara en fase 

d’amortització (menys de 50 anys 

d’antiguitat) per cadascun dels 

trams. 

 

En quart lloc, s’ha procedit a calcular els 

costos d’inversió i manteniment en 

cadascun dels trams.  

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

tal i com va quedar recollida al document 

metodològic i al Simulador 2014, els costos 

unitaris (bàsicament en termes de €/km) 

s’han obtingut de tres fonts diferents: 

l’Observatori de costos del transport 

ferroviari a Catalunya (DPTOP, 2003), la 

publicació El transporte ferroviario de alta 

velocidad: una visión económica (I. Barrón 

et al., 2009) i les elaboracions de SENER 2014 

respecte els costos de inversió en les línies de 

Tramvia. 

 

Els costos unitaris de les inversions s’imputen 

en termes anuals considerant la seva vida 

útil; els costos de manteniment ja venen 

indicats en termes anuals. Tots els costos 

s’han actualitzat a l’any d’estudi en funció 

de la inflació acumulada. 

 

Finalment, en cinquè lloc, s’han distribuït els 

costos obtinguts per cada tram entre els 

diferents modes que utilitzen cada tipus de 

xarxa, tenint en compte dues variables de 

distribució determinades en el segon pas: les 

tones-km brutes per als costos de 

manteniment relacionats amb el desgast de 

la via i els trens-km per a la resta dels costos. 

 

Cal assenyalar que aquest procés general 

de determinació dels costos de les 

infraestructures per modes ha tingut dues 

excepcions, seguint la metodologia de 

l’estudi anterior plasmada al Simulador 2014. 

 

La primera excepció fa referencia a la 

determinació dels costos de manteniment 

de la infraestructura i els sistemes del 

Tramvia: aquests s’han determinat com a 

percentatge respecte els costos totals 

d’explotació (sense amortitzacions) del 

Tramvia (apartat 7.8.3). S’ha establert el 

mateix percentatge que en l’estudi anterior. 

La segona excepció deriva de la 

determinació dels costos de manteniment 

de les línies L9 Nord/L10 i L9 Sud del Metro. 

Segons la metodologia implementada en el 

Simulador 2014, els costos de manteniment 

d’aquestes línies es calculen en relació als 

costos de manteniment en els que incorre 

TMB en virtut de les clàusules establertes 

entre aquest operador i Ifercat. En l’estudi 

present s’han avaluat aquests costos en 

relació a les informacions publicades per 

l’operador. Respecte l’estudi anterior es 

corrobora un important increment 

d’aquesta partida que resulta lògic 

considerant l’increment de la longitud de les 

línies considerades (en aquell cas es va 

actualitzar el valor per 2010 mitjançant la 

inflació acumulada entre 2010 i 2014).  

 

Aquest increment, però, no porta aparellat 

un increment igual en els costos interns totals 

del Metro, ja que als costos d’operació se’ls 

hi sostrauen els costos de manteniment de 

les xarxes; en canvi, sí que influeix en el 

repartiment dels costos totals entre costos 

d’operació i costos de les infraestructures 

(veure apartat 7.8.4). 

 

Com a conseqüència de l’ampliació de 

l’àmbit d’estudi els costos estimats de les 

infraestructures ferroviàries han incrementat 

de manera significativa respecte l’estudi 

anterior. 

 
Fonts utilitzades: 

 Quilòmetres de xarxes ferroviàries per tipus de xarxa: 

veure apartat 4.4.1. 

 Desagregació de les xarxes ferroviàries per trams 

homogenis: elaboració pròpia a partir de l’apartat 

4.4.1, les informacions publicades pels operadors i 

SENER 2014. 

 Cotxes-km dels modes ferroviaris per modes i trams 

homogenis: elaboració pròpia a partir de l’apartat 

4.2, informacions dels operadors i dades de SENER 

2014. 

 Relació tones/cotxe de Metro, FGC passatge, 

Rodalies, Mitja distància convencional, AVANT, 

Llarga distància convencional i AVE: mateixos 

valors que SENER 2014. 

 Relacions tones/cotxe de RENFE Llarga distància 

convencional i AVE: establertes igual que SENER 

2014. 

 Relacions cotxes/tren per modes i trams homogenis: 

elaboració pròpia a partir de l’apartat 4.3, 

informacions dels operadors i les dades de SENER 

2014. 

 Composició dels trens de FGC per trams: 

elaboració pròpia a partir de la Memòria FGC 2017. 

 Costos unitaris de les inversions ferroviàries: 

actualització mitjançant la inflació acumulada de 

l’Observatori de costos del transport ferroviari a 

Catalunya (DPTOP, 2003), El transporte ferroviario 

de alta velocidad: una visión económica (I. Barrón 

et al., 2009) i SENER 2014 

 Inflació acumulada (variació del IPC interanual a 

Catalunya) 2014-2017: elaboració pròpia a partir 

del INE. 

 Antiguitat de les obres d’infraestructura per trams: 

elaboració pròpia a partir de Breu història del Metro 

de Barcelona, TMB, dades de FGC, informacions 

dels operadors i dades de SENER 2014. 

 Vida útil de les inversions ferroviàries: establerta 

igual que SENER 2014 (50 anys llarg termini, de 15 a 

20 anys mitjà termini). 

 Costos d’explotació del Tramvia 2014 i 2017: veure 

apartat 7.8.3. 

 Percentatge dels costos de manteniment de les 

infraestructures i els sistemes respecte els costos 

d’explotació (sense amortitzacions) del Tramvia: 

establert igual que a SENER 2014. 

 Quilòmetres de les línies L9 Nord/L10 i L9 Sud del 

Metro 2014 i 2017: Transmet Xifres. Dades bàsiques 

2017 i Transmet Xifres. Dades bàsiques 2014. 

 Manteniment L9 Nord/L10 i L9 Sud facturat per TMB 

a Ifercat 2014: Comptes anuals i Informe de Gestió 

de l’exercici 2017 de FMB (pàg. 116 i 259). 
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7. Costos interns 
 

En aquest apartat s’indiquen les partides de 

costos interns considerades per cada mode 

de transport inclòs en aquest estudi i una 

explicació de la metodologia seguida per a 

la seva determinació. 

 

En l’elaboració d’aquest apartat així com 

de la resta de l’estudi present ha estat 

bàsica l’anàlisi de la metodologia de l’estudi 

anterior, del qual s’ha mantingut l’estructura 

dels costos identificats i ha constituït una 

base sòlida sobre la que treballar. 

 

Sobre aquests fonaments, s’han introduït 

nombroses modificacions metodològiques 

menors, ja que en gran mesura en gairebé 

tots els casos la metodologia seguida és 

anàloga a l’estudi anterior.  

 

En el cas de la mobilitat en vehicle privat 

(turisme privat, motocicleta i ciclomotor i 

bicicleta privada), els operadors són les 

pròpies persones usuàries. En canvi, a l’hora 

d’avaluar els modes de transport públic de 

passatge i els modes de transport de 

mercaderies es diferencia en funció de 

l’agent afectat entre: (i) costos d’explotació 

o operació, suportats pels operadors 

(apartats de 7.1 a 7.8 i 7.10) i (ii) costos per 

les persones usuàries del mode constituïts 

per les tarifes i els costos del temps (apartats 

7.9 i 7.11). 

 

És important tenir en ment aquesta distinció 

perquè a efectes de la determinació dels 

costos interns totals de cada mode i seguint 

la metodologia de l’estudi anterior tal i com 

va quedar implementada  al Simulador 2014 

es pren el màxim entre els costos 

d’explotació suportats pels operadors i els 

costos de les tarifes suportats per les 

persones usuàries. 

 

La lògica d’aquest procediment es troba en 

el fet que hi ha modes subvencionats les 

tarifes dels quals no cobreixen els costos 

d’operació. Per tant, si en aquest cas es 

prenguessin les tarifes com un indicador del 

cost social intern total, aquest s’estaria 

infravalorant. Per exemple, aquest és el cas 

de l’autobús regular o el Metro, entre 

d’altres. 

 

Pel contrari, si s’utilitzessin els costos 

d’operació per avaluar els costos socials 

interns totals pels els modes no 

subvencionats, també s’estaria infravalorant 

el cost, ja que el cost que perceben les 

persones usuàries a través de les tarifes és 

superior. Per exemple, aquest és el cas del 

taxi o del transport de mercaderies per 

carretera. 

 

Tot i aquestes consideracions, l’objectiu tant 

en l’estudi present com en l’anterior és 

proveir indicadors dels costos des de les 

dues perspectives i determinar els costos 

interns totals en funció de cada cas. 

 

Respecte aquest fet, s’ha de tenir present 

que la parametrització anterior i actual del 

Simulador no detecta de forma automàtica 

el màxim entre el cost de l’operador i el cost 

en tarifes de les persones usuàries a l’hora 

d’imputar els costos als costos totals de 

cada mode, qüestió que pot ser rellevant a 

l’hora de realitzar simulacions que 

comportin un canvi en l’ordinalitat entre una 

i altra partida. Aquesta automatització 

podria considerar-se com una millora en 

properes actualitzacions del Simulador. 

 

Aquest criteri de prendre el màxim entre el 

cost de l’operador i el cost en tarifes per les 

persones usuàries també s’aplica a l’hora 

imputar a la comptabilitat ampliada (taules 

input-output) els costos dels modes de 

transport públic de passatge i dels modes de 

transport de mercaderies a efectes de 

calcular l’impacte econòmic total de la 

mobilitat. 

 

7.1. Turisme privat 

 

En aquesta secció s’explica la metodologia 

seguida per la determinació dels costos 

interns del turisme privat. Per elaborar-la, 

hem partit dels estudis instrumentals anteriors 

i del Simulador 2014 i en alguns casos s’han 

introduït modificacions metodològiques, tal i 

com s’explica al llarg dels apartats següents.  

 

A partir de l’estudi del Simulador 2014, hem 

detectat que en la secció corresponent al 

turisme privat, s’introduïa el parc de turismes 

(amb el taxi) i que aquesta dada s’utilitzava 

en la determinació d’alguns costos interns 

del turisme privat (per exemple, intervé en el 

càlcul de Impost de Vehicles de Tracció 

Mecànica). Entenem que, en aquesta 

secció destinada a la determinació dels 

costos del turisme privat, no té sentit incloure 

el taxi, pel que hem modificat el Simulador 

per a que en aquesta secció només es tingui 

en compte el parc de turismes privats (sense 

taxi). S’ha de tenir en compte que la inclusió 

o no del parc de taxis té un efecte marginal 

sobre els costos, donat el seu poc pes relatiu. 

7.1.1. Costos d’ús d’infraestructures 

 

Els costos d’ús de les infraestructures fan 

referència principalment a l’ús de les 

infraestructures de lliure circulació, ja que els 

costos dels peatges s’avaluen per separat. 

Com s’ha explicat en l’apartat precedent 

(apartat 6.1.1), el càlcul dels costos d’ús 

d’infraestructures considera el cost total en 

construcció i en manteniment o 

conservació de les infraestructures a la 

SIMMB a partir de la imputació a aquesta 

àrea d’anàlisis de les inversions realitzades 

per l’estat espanyol, la Generalitat i la 

Diputació de Barcelona. Aquests costos d’ús 

es reparteixen entre els diferents modes de 

transport en funció de la mobilitat i d’un 

factor de pes. 

 

A més de l’ús de les infraestructures de lliure 

circulació, en aquesta partida de costos 

també es tenen en compte les inversions 

realitzades per tal d’adaptar els 

aparcaments públics a la recàrrega del 

vehicle elèctric. 

 

En l’estudi present hem partit del cens de 

punts de recàrrega del vehicle elèctric 

publicat per l’ICAEN. Aquesta font distingeix 

entre tipus de vehicles i tipus de punts de 

recàrrega. Al turisme privat hem imputat els 

punts de recàrrega assignats als turismes i la 

part proporcional en funció del parc de 

turismes i motocicletes elèctriques dels punts 

de recàrrega assignats als turismes i 

motocicletes. Els costos d’instal·lació mitjans 

també els hem obtingut a partir de les 

informacions publicades per l’ICAEN. En 

quant a la vida útil de les instal·lacions, l’hem 
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mantingut en 30 anys com en l’estudi 

anterior de SENER 2014. 

 

Els costos assignats al turisme privat pels 

punts de recàrrega del vehicle elèctric 

sense amortitzar han passat de 900.000€ 

l’any 2014 a gairebé 3 milions d’euros l’any 

2017. 

 

En quant als costos de nou ús de les 

infraestructures (carrils VAO, senyalitzacions, 

etc.) aquests no s’imputen als costos totals 

del turisme privat des de l’estudi de SENER 

2012 al considerar-se integrats en els costos 

de les  infraestructures viària lliure de 

peatge. Tot i això, com en l’estudi anterior, 

s’han mantingut en el Simulador per recollir 

un valor de referència. 

 

Respecte aquest punt, en l’estudi anterior, 

els costos de nou ús de les infraestructures no 

es va comptabilitzar en els costos totals del 

turisme privat, però en canvi, sí que es va 

imputar a la comptabilitat ampliada (taules 

input-output), amb un efecte marginal. En 

l’estudi present considerem que cal  seguir 

el mateix criteri en els dos casos, pel que 

aquesta partida no s’imputa a la 

comptabilitat ampliada. 

 
Fonts utilitzades: 

 Punts de recàrrega del vehicle elèctric per tipus de 

punt de recàrrega i mode a la província de 

Barcelona: ICAEN, Punts de recàrrega de vehicle 

elèctric a Catalunya a 31 de desembre de 2017. 

 Costos d’instal·lació dels punts de recàrrega del 

vehicle elèctric per tipus d’instal·lació: Infografia, 

Tipus de recàrrega de vehicle elèctric a Catalunya, 

ICAEN, Desembre 2016. 

 Vida útil dels punts de recàrrega del vehicle 

elèctric: fixada en 30 anys com en SENER 2014. 

 

7.1.2. Costos de propietat o d’ús 

 

El cost de propietat es calcula com la suma 

del cost d’adquisició i desballestament, tal i 

com es va realitzar en l’estudi anterior. 

 

El cost d’adquisició es calcula com un cost 

d’amortització, és a dir, tenint en compte 

tant el preu d’adquisició com la vida útil dels 

vehicles, seguint la següent formulació: 

 

(7) 𝑪𝑨𝒕𝒑 =
𝑽𝒆𝒉𝑳·𝑷𝑨𝒕𝒑

𝑳𝒕𝒑
 

 

On, 

 𝑪𝑨𝒕𝒑: Cost d’adquisició del turisme privat (€/any). 

 𝑽𝒆𝒉𝑳: Nombre de turismes comprats en els últims L 

anys (vehicles). 

 𝑷𝑨𝒕𝒑: Preu d’adquisició del turisme privat (€/veh). 

 𝑳𝒕𝒑p: Vida útil del turisme privat, 12,21 anys 

 

Entre els anys 2014 i 2017 constatem dos 

evolucions contraries que han afectat al 

cost d’adquisició del turisme privat: d’una 

banda ha augmentat el preu d’adquisició, 

fet que influeix en un increment del cost 

d’adquisició, i de l’altra ha augmentat la 

vida útil mitjana del parc de turismes privats, 

fet que comporta una disminució del cost 

d’adquisició. Com a resultat d’aquestes 

dues variacions, el preu anual unitari de 

compra d’un turisme privat (amortització) 

ha disminuït en poc més de 400€. 

 

Volem remarcar que les dades referents al 

preu d’adquisició del turisme privat i de la 

vida útil del turisme privat, en aquest cas, fan 

referència al conjunt de l’Estat espanyol i 

que han estat aplicades sense cap 

modificació a l’àrea del SIMMB, doncs no 

disposem de prou elements per adaptar-les. 

En aquest sentit, hem aplicat la mateixa 

metodologia de l’estudi anterior. 

 

Respecte les fonts utilitzades, pel que fa al 

preu d’adquisició del turisme privat, s’ha 

mantingut la mateixa font que en l’estudi 

anterior, actualitzada al 2017: FACONAUTO 

(“Federación de Asociaciones de 

Concesionarios de la Automoción”). 

 

Pel que fa a la vida útil del turisme privat, 

s’ha canviat la font utilitzada, ja que la font 

anterior (“Jornadas nacionales ITV 2010” 

d’AECA-ITV) no permetia reflectir 

l’envelliment del parc de vehicles que s’ha 

enregistrat en els darrers anys; la font actual 

utilitzada ha estat l’Informe Anual 2017 de 

ANFAC (“Asociación Española de 

Fabricantes de Automóviles y Camiones”). 

 

En l’estudi present, les dades de partida han 

estat el nombre de matriculacions de 

turismes a la província de Barcelona en els 

últims L anys. El nombre de matriculacions es 

la variable que s’utilitza per estimar el 

nombre d’adquisicions. 

 

Aquestes matriculacions de turismes a la 

província de Barcelona s’han multiplicat pel 

rati que relaciona el parc de turismes privats 

al SIMMB (parc de turismes al SIMMB menys 

llicències de taxi a la província de 

Barcelona) entre el parc de turismes a la 

província de Barcelona, i així s’ha obtingut 

l’estimació del nombre vendes de turismes 

privats (sense taxi) al SIMMB en els últims L 

anys. 

 

El parc de turismes de la SIMMB en cada un 

dels anys considerats en el període 

d’amortització s’ha calculat sumant el parc 

de turismes (incloent taxis) que publica 

IDESCAT per cada una de les comarques 

que formen part de la SIMMB. El nombre de 

llicències de taxi actives a la província de 

Barcelona prové del INE (com hem explicat 

en l’apartat 4.1, aquest nombre és el que 

s’utilitza per aproximar el nombre de taxis al 

SIMMB). 

 

S’ha de tenir en compte que, donat que 

estem calculant el cost d’amortització, els 

últims L anys rellevants pel càlcul no inclouen 

l’any en curs d’estudi, el 2017, les compres 

dels quals no s’amortitzen, sinó l’històric que 

Modificació de la metodologia: Punts de 

recàrrega del vehicle elèctric. A partir de les 

informacions publicades per B:SM a la seva 

Memòria de Sostenibilitat 2014 i segons els 

càlculs que consten al Simulador 2014, 

l’estudi anterior va considerar per la 

determinació dels costos anuals del turisme 

privat, una inversió de 900.000€, imputada  

prenent un període d’amortització de 30 

anys i un factor de referència igual a 1 pel 

turisme privat. Per les motocicletes, el factor 

de referència va ser de 0,2. Amb la 

metodologia present, el factor de referència, 

tot i encara constar en el Simulador, ja no 

s’utilitza en els càlculs, ja que la distribució de 

punts de recàrrega entre turisme privat i 

motocicleta i ciclomotor es realitza 

prèviament a la introducció de les dades al 

Simulador. 

 

 

Modificació del Simulador: Imputació dels 

costos de nou ús de les infraestructures a la 

comptabilitat ampliada. S’ha modificat el 

Simulador de manera que en la 

parametrització actual els costos de nou ús 

de les infraestructures pel turisme privat no 

s’imputa a la comptabilitat ampliada. 
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va de l’any 2016 fins 2016 – L. En aquest 

sentit, s’ha seguit la mateixa metodologia 

de l’estudi anterior, tal i com va quedar 

plasmada al Simulador 2014. 

 

Pel que fa al cost de desballestament, les 

dades de partida són el nombre de turismes 

donats de baixa a la província de Barcelona 

i el cost unitari mitjà de desballestament. 

Amb aquestes dades s’obté una estimació 

del cost de desballestament a la província 

de Barcelona que s’utilitza per aproximar el 

cost de desballestament al SIMMB.  

Calculat el cost de desballestament a la 

província de Barcelona, aquest s’ha 

multiplicat per una ràtio que relaciona el 

parc de turismes privats del SIMMB i el parc 

de turismes de la província de Barcelona. 

Aquesta ràtio és pràcticament igual a 1, 

però de totes maneres hem considerat 

incloure-la per tal d’afinar el cost de 

desballestament. 

 

Finalment, el cost total de propietat s’ha 

distribuït entre urbà i interurbà en funció dels 

vehicles-km del turisme privat en cada 

àmbit de circulació. 

 
Fonts utilitzades: 

 Preu d’adquisició del turisme privat (€/vehicle): lloc 

web de FACONAUTO, El sector en xifres, consulta el 

18/12/2018. 

 Vida útil del turisme privat: Informe Anual 2017 de 

ANFAC. 

 Històric del parc de turismes de Catalunya i 

comarques del SIMMB: elaboració pròpia a partir 

d’IDESCAT. 

 Històric del parc de taxis a la província de 

Barcelona: INE, estadística del taxi. 

 Parc de turismes privats a la SIMMB 2017: elaboració 

pròpia a partir de l’Institut Cerdà. 

 Parc de taxis a la SIMMB 2017: elaboració pròpia 

(veure apartat 4.1. 

 Històric de les matriculacions a la província de 

Barcelona: IDESCAT. 

 Turismes donats de baixa a la província de 

Barcelona 2017: IDESCAT. 
 Preu unitari de desmantellament turismes VFU: 

actualització mitjançant la inflació acumulada a 

Catalunya del valor de SENER 2014 (segons van 

documentar, van realitzar una elaboració pròpia a 

partir de la consulta a diferents abocadors). 

 

7.1.3. Assegurances 

 

El punt de partida per determinar el cost de 

les assegurances del turisme privat ha estat 

el volum de les assegurances del ram 

automòbil l’any 2017 en tot l’estat espanyol 

publicades pel Ministerio de Economía y 

Empresa (MINECO). Aquest ram inclou a 

més del turisme privat, altres tipologies de 

vehicles, com les motocicletes, el 

ciclomotors, les furgonetes, els camions, etc. 

 

A partir d’aquestes dades i les del parc de 

vehicles a Espanya, s’ha obtingut un cost 

unitari mitjà de les assegurances per vehicle 

a Espanya i aquest valor s’ha aplicat als 

turismes privats del SIMMB. De fet, aquest 

mateix valor unitari també s’utilitza per les 

motocicletes i ciclomotors (apartat 7.2.3). 

 

En aquest sentit, tot i que entenem que 

aplicar un cost unitari igual a tots els tipus de 

vehicles és problemàtic, a falta de dades 

publicades que ens permetin atribuir un cost 

diferent als turismes que a les motocicletes (i 

ciclomotors), en l’estudi present no hi ha 

hagut cap canvi metodològic respecte 

l’estudi anterior. 

 

En efecte, mitjançant l’anàlisi del Simulador 

2014, hem observat que en l’estudi anterior 

també es va aplicar el mateix cost unitari de 

les assegurances als turismes privats i a les 

motocicletes i ciclomotors, tot i que en 

aquell cas aquesta opció metodològica no 

va quedar del tot explicitada i els càlculs 

presents en el Simulador 2014 oferien poca 

traçabilitat respecte aquest fet. 

 

On hi ha hagut un canvi, és en les dades 

d’entrada al Simulador, ja que en l’estudi 

present, s’introdueixen les dades de les 

primes d’assegurances publicades pel 

MINECO sense cap modificació. També, 

s’han modificat les dades d’entrada 

associades als automòbils matriculats a 

Espanya, que passen a incloure tots els 

vehicles matriculats (turismes, motocicletes, 

camions, etc.). Dividint les primes 

d’assegurances entre el nombre de 

vehicles, s’obté un valor mitjà del cost de 

l’assegurança per vehicle.  

 

Per calcular els costos totals associats a les 

assegurances del turisme privat al SIMMB, 

s’ha multiplicat el valor unitari mitjà del cost 

de les assegurances per automòbil a 

Espanya pel parc de turismes privats al 

SIMMB. 

Modificació de la metodologia: Estimació de les 

vendes de turismes privats en els últims L anys. 

En l’estudi present hem modificat 

lleugerament la metodologia de càlcul del 

nombre de matriculacions en els últims L anys, 

en primer lloc i sobretot per adaptar-la al fet 

que l’àmbit d’estudi ha canviat de la RMB al 

SIMMB i en segon lloc per mirar de excloure els 

taxis del càlcul. 

 

Modificació del Simulador: Estimació de les 

vendes de turismes privats en els últims L anys. 

Ha calgut modificar el Simulador per 

d’adaptar-lo a aquests canvis metodològics. 

En concret, s’han modificat els històrics del 

parc de turismes a la  província de Barcelona, 

al SIMMB, l’històric del nombre de llicències 

de taxi i s’ha modificat la fórmula que calcula 

l’estimació anual del nombre de 

matriculacions. En concret, s’ha modificat la 

fulla dedicada als costos de propietat del 

llibre auxiliar del turisme privat. 

 

Així mateix, en la parametrització actual, el 

càlcul de les matriculacions de turismes en els 

últims L anys es realitza en el llibre auxiliar dels 

costos interns del turisme privat, on consten 

totes les dades necessàries pel càlcul, i el 

resultat d’aquest càlcul s’enllaça al llibre 

principal. 

Modificació de la metodologia: Cost de 

desballestament. S’ha modificat 

lleugerament la metodologia pel canvi de 

l’àmbit d’estudi de la RMB al SIMMB. Abans 

es partia dels turismes donats de baixa a tot 

Catalunya i s’adaptava a la RMB i ara es 

parteix dels turismes donats de baixa a la 

província de Barcelona i s’adapta al SIMMB. 

Modificació del Simulador: Cost de 

desballestament. S’ha adaptat el Simulador 

a aquests canvis  metodològics. El parc de 

turismes a Catalunya, que s’utilitzava en els 

càlculs anteriors segueix present, però ja no 

s’utilitza en els càlculs. 

Modificació del Simulador: Cost de les 

assegurances del turisme privat. Ara 

s’introdueixen les dades de les primes 

d’assegurances totals a Espanya publicades 

sense realitzar cap càlcul previ i el nombre 

de vehicles matriculats a Espanya a la fulla 

dedicada al turisme privat del llibre principal. 

S’han canviat els literals per tal de aportar 

una major claredat. El Simulador s’ocupa de 

calcular el cost unitari per assegurança. 
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Finalment, el cost total d’assegurances s’ha 

distribuït entre urbà i interurbà en funció dels 

vehicles-km del turisme privat en cada 

àmbit de circulació. 

 
Fonts utilitzades: 

 Volum de les assegurances del ram automòbil l’any 

2017 a Espanya: Informe 2017. Seguros y fondos de 

pensiones, MINECO. 

 Parc d’automòbils i parc de turismes a Espanya 

2017: IDESCAT, Anuari Estadístic. 

 Parc de turismes privats al SIMMB: elaboració pròpia 

a partir de l’Institut Cerdà. 

 

7.1.4. Impostos 

 

Els impostos considerats inclouen la ITV 

(Inspecció Tècnica de Vehicles) i l’IVTM 

(Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, 

popularment anomenat impost de 

circulació). 

 

En el present estudi s’ha mirat de seguir la 

metodologia de l’estudi anterior introduint 

els mínims canvis necessaris i actualitzant els 

resultats per l’any 2017. 

 

El punt de partida pel càlcul del cost de la 

ITV del turisme privat és la presa en 

consideració del parc de turismes privats al 

SIMMB. Al llarg de la seva vida útil, els 

turismes privats de més de 4 anys 

d’antiguitat estan obligats a passar varies 

revisions per tal de superar la ITV. 

 

No obstant això, no tots els vehicles circulen 

amb la ITV al dia; hi ha un percentatge 

rellevant de vehicles que eludeixen la ITV. 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

hem actualitzat el percentatge de vehicles i 

de turismes que eludeixen la ITV segons les 

dades disponibles. 

Mentre que l’estudi anterior només indicava 

un sol percentatge de vehicles que 

eludeixen la ITV per totes les tipologies de 

vehicles, la font actualitzada de l’any 2017 

ens indica el detall de quin és el 

percentatge de turismes que eludeixen la 

ITV (i també de motocicletes). És aquesta 

dada la que ha estat utilitzada com a 

paràmetre d’entrada al Simulador. 

 

A més dels vehicles que eludeixen la ITV, 

entre els vehicles que la passen quan els 

toca, hi ha un percentatge que estan 

obligats a efectuar segones revisions, ja que 

no la superen a la primera. En aquest cas, 

també seguint la metodologia de l’estudi 

anterior, hem actualitzat les dades de 

vehicles que estan obligats a efectuar 

segones revisions. 

 

A diferència del percentatge de vehicles 

que eludeixen la ITV, en el cas de les 

segones revisions, la font indicada no 

concreta el detall dels percentatges per 

tipologies de vehicles, pel que hem pres un 

únic percentatge per totes les tipologies, 

sota el supòsit que no hi ha diferències 

significatives entre les diferents tipologies. 

 

Aquesta font ens indica els percentatges de 

tota Espanya. Donat que no disposem de 

cap font que ens permeti aproximar-los per 

l’àmbit d’estudi, apliquem aquests 

percentatges, sota el supòsit de que no hi ha 

diferències significatives entre el conjunt 

d’Espanya i el SIMMB. 

 

En l’estudi present, s’ha simplificat el mètode 

de càlcul del cost ponderat de la ITV al llarg 

de la vida útil dels turismes a partir d’un dels 

dos mètodes plasmats al Simulador 2014 

pels càlculs de l’estudi anterior  (veure 

quadre adjunt).   

 

Al parc de turismes privats del SIMMB se’ls 

sostrau els turismes que eludeixen la ITV 

calculat pel percentatge de turismes que 

eludeixen la ITV pel parc de turismes privats 

del SIMMB. Així es determina una estimació 

del parc de turismes privats que passen la 

ITV al llarg de la seva vida útil. 

 

Multiplicant el parc de turismes privats que 

passen la ITV al llarg de la seva vida útil pel 

cost mitjà de les primeres revisions s’obté el 

cost total de les primeres revisions. 

 

Desprès, es calcula el nombre de turismes 

que han d’efectuar segones revisions a 

partir del percentatge indicat anteriorment.  

 

Ara bé, en l’estudi present hem considerat 

que les segones revisions tenen un cost nul 

per perquè els turismes que no passen la 

primera revisió poden passar la segona 

sense cost addicional en un termini de 15 

dies. En l’estudi anterior es va assumir que 

cap turisme passava la segona revisió en 

aquest termini i per tant tots suportaven el 

cost de la segona revisió. En l’estudi present, 

pel contrari, s’ha assumit que tots els turismes 

passen la segona revisió dintre el termini i per 

tant el cost és nul. 

 

Finalment, aquest cost total de la ITV es 

pondera en funció del nombre de revisions 

que passaran en mitjana els turismes al llarg 

de la seva vida útil i en funció de la vida útil 

mitjana i s’obté el cost anual ponderat de la 

ITV, que és el que s’imputa a l’estudi dels 

costos interns del turisme privat. 

En el present estudi, al allargar-se la vida útil 

dels turismes de 9 a 12,21 anys respecte 

l’estudi anterior (veure apartat 7.1.2), ha 

augmentat el nombre de revisions que ha 

de passar un turisme durant la seva vida útil 

en mitjana de 4 l’any 2014 fins a 6 l’any 2017. 

Per tant, el rati de ponderació ha passat de 

4/9 a 6/12. 

 

Respecte els costos unitaris de passar la ITV, 

a l’actualitat, les tarifes de l’ITV estan 

parcialment regulades, doncs 

l’administració fixa una tarifa màxima, però 

les empreses autoritzades poden oferir 

tarifes més baixes. Per tal d’aproximar les 

tarifes de la ITV l’any 2017 s’han pres les 

tarifes màximes. 

 

Pel que fa a l’IVTM, hem aplicat la mateixa 

metodologia que en l’estudi anterior, amb 

alguna modificació que tot seguit 

comentem. Com explicava SENER 2014, 

l’IVTM és considerat com un tribut directe 

que grava la propietat dels vehicles en 

funció del municipi i de la tipologia del 

vehicle (Llei 39/1988, reguladora de les 

Hisendes Locals). Hi ha la possibilitat de 

majorar les quotes donades per l’anterior llei 

per part dels Ajuntaments en funció de la 

quantitat d’habitants. 

 

Per tal de calcular l’import de l’IVTM 

necessitem conèixer la distribució del parc 

de vehicles (en aquest  cas, de turismes) en 

funció de la seva potència fiscal, ja que la 

quota del tribut es fixa en funció d’aquesta. 
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A l’actualitat, només es publica el parc de 

vehicles en funció de la potència fiscal pel 

municipi de Barcelona. En conseqüència, 

hem realitzat els càlculs a partir d’aquestes 

dades. 

 

En primer lloc, s’ha calculat l’import de la 

recaptació per IVTM a Barcelona a partir del 

parc de vehicles classificats per la seva 

potència fiscal i les quotes de l’impost l’any 

2017 en funció de la potència fiscal fixades 

per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

En l’estudi present hem volgut tenir en 

compte que un percentatge dels turismes 

no paga l’IVTM i hem disminuït el nombre de 

turismes del parc de vehicles classificats per 

la seva potència fiscal amb el percentatge 

de vehicles que no paguen l’IVTM segons el 

propi Ajuntament de Barcelona. Donat que 

no coneixem la distribució dels turismes que 

no paguen l’IVTM en funció de la seva 

potència fiscal, hem suposat que la 

distribució és uniforme, és a dir, que el 

percentatge que no paga l’IVTM és igual 

per tots els trams de potència fiscal. 

 

A més d’aquesta modificació, hem afinat el 

càlcul del cost associat l’IVTM donat que 

hem observat que l’Ajuntament de 

Barcelona publica dades més 

desagregades de la potència fiscal dels 

vehicles que les que es van utilitzar en 

l’estudi anterior, fet que també ha simplificat 

alguns càlculs. 

 

Cal tenir en compte que el parc de turismes 

de Barcelona per potències fiscals 

determinat a partir de les estadístiques de 

l’Ajuntament de Barcelona inclou els taxis i 

que l’objectiu d’aquesta secció és calcular 

els costos interns del turisme privat sense els 

taxis. Per tal d’excloure els taxis del càlcul 

del cost de l’IVTM hem atribuït tot el parc de 

taxis de l’AMB a la ciutat de Barcelona. Al 

realitzar aquesta atribució estem introduint 

un error, ja que no tots els taxis de l’AMB 

pertanyen i paguen l’IVTM a Barcelona. Tot i 

això, entenem que aquest error té un pes 

poc significatiu respecte els costos totals de 

l’IVTM i el prenem com assumible. Restant el 

parc de taxis de l’AMB al parc de turismes 

de Barcelona ciutat hem determinat el parc 

de turismes privats a Barcelona ciutat i 

aquest parc l’hem distribuït segons les ràtios 

de potències fiscals dels turismes a 

Barcelona. 

 

Multiplicant el parc de turismes privats a 

Barcelona actius (que paguen l’IVTM) per 

les tarifes de l’IVTM en aquesta ciutat hem 

calculat la recaptació total a Barcelona. 

 

Un cop calculat l’import de l’IVTM a la ciutat 

de Barcelona, en segon lloc, s’ha procedit a 

calcular l’import de l’IVTM a la resta del 

SIMMB. 

 

Per determinar el parc de turismes privats 

total a la resta de la SIMMB, s’ha calculat la 

diferència entre el parc de turismes privats al 

SIMMB (veure apartat 4.1) i el parc de 

turismes privats a Barcelona. 

 

Després, s’ha procedit a estimar la 

distribució per potències fiscals del parc de 

turismes a la resta del SIMMB en funció de la 

distribució enregistrada a Barcelona. El 

supòsit utilitzat és que les potències fiscals 

del parc de turismes a la resta del SIMMB es 

Modificació del Simulador: Càlcul del cost de la ITV dels turismes privats. S’ha adaptat el Simulador 

als canvis metodològics pel càlcul d’aquest cost. En aquest cas la modificació del Simulador ha 

estat força rellevant, ja que s’han suprimit totes les cel·les que intervenien en els càlculs del que s’ha 

descrit com el primer dels dos mètodes modelitzats en l’estudi anterior. Així mateix, s’ha reformulat 

la parametrització del mètode retingut (el cost ponderat en funció del nombre de revisions i la vida 

útil). En concret, el gruix de les modificacions s’han concentrat en la fulla dedicada als impostos del 

llibre auxiliar del turisme privat, tot i que una cel·la del llibre principal també s’ha vist afectada. 

Modificació de la metodologia: Càlcul del cost de la ITV dels turismes privats. SENER 2014 va deixar 

plasmats al Simulador 2014 dos possibles mètodes de càlcul del cost de la ITV: (i) el cost anual dels 

vehicles que efectivament passen la ITV (descomptant una aproximació als vehicles de menys de 4 

anys d’antiguitat que no estan obligats a passar-la) i (ii) un cost ponderat anual del cost total de les 

ITV al llarg de la vida útil dels vehicles ponderat en funció d’aquesta mateixa vida útil dels vehicles. 

És aquest segon mètode el que finalment s’utilitzava en el Simulador 2014 per determinar el cost de 

la ITV. Tot i això, els dos mètodes estan imbricats, ja que alguns càlculs del primer s’utilitzaven en el 

segon. 

 

Segons el primer mètode, a partir de restar al parc de turismes privats de la RMB el nombre de 

matriculacions a la província de Barcelona en els últims 4 anys, determinaven el nombre de turismes 

que hipotèticament haurien de passar la ITV. Aquest mètode té, com a mínim, dos problemes: el 

primer és que compara àmbits geogràfics diferents (la RMB i la província de Barcelona), el segon és 

que considera que tots els turismes de més de 4 anys han de passar la ITV quant, de fet, els turismes 

d’entre 5 i 10 anys només l’han  de passar cada 2 anys. Per tant, considerem que cal abandonar 

aquest tipus de càlculs associats al primer mètode. 

 

Segons el segon mètode, que tenia l’objectiu de calcular un cost total ponderat per la vida útil dels 

turismes privats, el punt de partida per determinar el cost de la ITV era prendre tot el parc de turismes 

privats de l’àmbit d’estudi. Després, al nombre de turismes privats se’ls sostreia el nombre de turismes 

que eludeixen la ITV, amb la particularitat que el percentatge de turismes que l’eviten no era 

l’indicat com a paràmetre d’entrada anteriorment, sinó que provenia d’una elaboració a partir del 

nombre hipotètic de vehicles que haurien de passar la ITV determinat segons el primer mètode. 

Finalment, es multiplicava el parc de turismes que passen la ITV pel cost unitari de les primeres 

revisions i aquest cost es ponderava en funció del nombre de revisions que haurien de passar 

respecte la seva vida útil. Per les segones revisions es procedia de manera anàloga. 

 

Entenem que tot aquest procediment que combinava els resultats d’un mètode i altre és força 

complex i resulta poc clar, pel que l’hem abandonat tot retenint el procediment del segon mètode. 

 

A més d’aquestes complexitats, segons el nostre criteri, en el Simulador 2014 no estava implementat 

amb claredat la inclusió o no del taxi i els càlculs referents als percentatges de vehicles que 

eludeixen la ITV. 
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distribueixen seguint les mateixes 

proporcions que a Barcelona. Aquest és el 

supòsit que va utilitzar en l’estudi anterior. 

 

El parc de turismes  privats a la resta del 

SIMMB distribuït segons la potència fiscal 

s’ha multiplicat per les quotes de l’IVTM 

rectificades per un factor corrector en 

funció del nombre d’habitants del municipi. 

També s’han multiplicat pel percentatge de 

turismes que paguen l’IVTM a Barcelona, 

sota el supòsit que el percentatge que no el 

paga és igual a Barcelona que a la resta del 

SIMMB. 

 

En el present estudi s’ha mantingut un únic 

factor corrector de les quotes de l’IVTM per 

tot el SIMMB amb excepció de Barcelona, 

mantenint el valor del l’estudi anterior (0,7). 

 

Finalment, el cost total atribuït als impostos 

s’ha distribuït entre urbà i interurbà en funció 

de la mobilitat urbana i interurbana 

estimada pel turisme privat. 

 
Fonts utilitzades: 

 Percentatge de turismes que eludeixen la ITV i 

percentatge de vehicles que la passen quan toca, 

però han d’efectuar segones revisions: Nota de 

premsa d'AECA-ITV de 13 de juny de 2018. 

 Tarifes de la ITV de primeres i segones revisions de 

turismes al SIMMB: elaboració pròpia. Per les 

primeres revisions dels turismes, s’ha pres les tarifes 

màximes regulades. Per les primeres revisions de les 

motocicletes, s’ha actualitzat mitjançant la inflació 

acumulada el valor proposat per SENER 2014. Per les 

segones revisions s’ha considerat un cost nul. 

 Parc de turismes per la seva potència fiscal a 

Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 

Departament d’Estadística, Estadístiques 

econòmiques, Parc de vehicles 2017, Potència 

fiscal dels turismes.  

 Percentatge de turismes que no paguen l’IVTM a 

Barcelona: elaboració a partir de les dades 

publicades per l’Ajuntament de Barcelona, 

Departament d’Estadística, Estadístiques 

econòmiques, Parc de vehicles 2017, Tipologia del 

parc de vehicles, Estat del vehicle per tipologia. 

 Quotes IVTM a Barcelona: Ajuntament de 

Barcelona, “Ordenança fiscal núm. 1.2: Ordenança 

fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica”, 2017. 

 Parc de vehicles al SIMMB: elaboració pròpia a 

partir de l’Institut Cerdà (veure apartat 4.1). 

 Factor corrector de les quotes de l’IVTM per la resta 

del SIMMB: SENER 2014 (elaboració pròpia a partir 

del BOE). 

 Parc de taxis a l’AMB: IMET. 

 

7.1.5. Multes 

 

Els costos derivats de les multes es divideixen 

entre els associats a la mobilitat urbana i els 

associats a la mobilitat interurbana. 

 

Respecte les multes en l’àmbit urbà del 

SIMMB (amb l’excepció dels municipis que 

no formen part de la província de 

Barcelona), les competències de 

recaptació estan transferides a la Diputació 

de Barcelona, a excepció de tres municipis: 

Barcelona, Sabadell i Terrassa. Per tant, la 

recaptació per aquest concepte s’ha 

obtingut, seguint la metodologia de l’estudi 

anterior, com la suma de la recaptació de 

l’any 2017 en aquest concepte d’aquests 

quatre ens. 

 

Degut al fet que l’àmbit del SIMMB no 

coincideix de manera exacta amb la 

província de Barcelona, al prendre la 

recaptació a l’àmbit urbà de la província 

estem cometent uns errors. Entenem que 

aquests errors són mínims, de poca 

rellevància donat el poc pes demogràfic 

dels municipis afectats (i presumiblement 

dels seus parc de vehicles i dels vehicles-km 

associats). Per tant, en el que segueix 

estudiarem la recaptació de multes urbanes 

a la província de Barcelona i l’atribuirem al 

conjunt del SIMMB. 

 

En l’estudi present, pel que fa als municipis 

de Barcelona, Sabadell i Terrassa, la 

recaptació en multes s’ha obtingut a partir 

dels pressupostos executats l’any 2017 

d’aquests tres ajuntaments, que publiquen 

les dades dels drets reconeguts en els 

respectius pressupostos. 

 

Pel que fa a la Diputació de Barcelona, s’ha 

partit de les dades publicades a la memòria 

anual de l’Organisme de Gestió Tributària 

(ORGT), organisme autònom local de la 

Diputació de Barcelona que s’encarrega de 

la gestió i recaptació de les multes de trànsit 

pels ajuntaments de la província de 

Barcelona. L’ORGT publica anualment la 

recaptació anual per multes de trànsit. 

 

En l’estudi present, com ja s’ha explicat, tota 

la recaptació a la província de Barcelona 

s’ha atribuït al SIMMB, pel que no ha estat 

necessari realitzar cap elaboració a partir 

de les dades primàries. 

 

La recaptació urbana determinada fins al 

moment fa referència a tots els modes de 

transport de caràcter urbà susceptibles de 

ser sancionats amb multes. Cal, per tant, 

efectuar algun càlcul per tal d’atribuir la 

part de les multes corresponent al turisme 

privat. 

 

Les multes urbanes s’han distribuït entre tots 

els modes de transport que realitzen 

mobilitat urbana: el turisme privat, la 

Modificació de la metodologia: Cost de l’IVTM 

dels turismes privats. Tot i que en línies generals 

en l’estudi present s’ha seguit la metodologia 

de l’estudi anterior, també s’han introduït tres 

modificacions metodològiques. 

 

En primer lloc, l’estudi anterior va prendre com 

a dada de vehicles que paguen l’IVTM tots els 

turismes que consten en el cens de vehicles de 

l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, segons 

les dades del propi ajuntament, no tots els 

vehicles censats han pagat l’IVTM (l’any 2017, 

el 16,43% no el van pagar) i en l’estudi present  

s’ha volgut tenir en compte aquesta dada. 

En segon lloc, amb la font utilitzada en l’estudi 

anterior del parc de turismes per potències 

fiscals, aquestes no eren del tot coincidents 

amb els trams fiscals de l’impost, pel que es 

van adaptar les dades d’algun tram 

mitjançant la mitjana simple. Amb la font 

utilitzada en l’estudi present els trams del parc 

per potències fiscals coincideix amb els trams 

impositius, pel que no cap realitzar cap 

mitjana. 

En tercer lloc, s’ha mirat d’afinar els càlculs per 

tal d’excloure els taxis de les estimacions del 

cost de l’IVTM dels turismes privats. 

Val a dir que aquestes modificacions, tot i 

haver comportat laborioses reformulacions del 

Simulador, han tingut un efecte marginal sobre 

els costos. 

Modificació del Simulador: Cost de l’ITVM dels 

turismes privats. S’ha adaptat el Simulador als 

canvis metodològics pel càlcul d’aquest cost. 

En concret, s’ha hagut de modificar tant la 

fulla del turisme privat del llibre principal com 

la fulla de impostos del llibre auxiliar del 

turisme privat. 
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motocicleta, el taxi, les mercaderies 

lleugeres, les mercaderies pesants i les 

bicicletes.  

 

El supòsit utilitzat és que les sancions es reben 

de manera proporcional a la mobilitat de 

cada mode de transport considerat en 

l’àmbit del SIMMB, sense tenir en compte 

altres possibles factors que influeixin en la 

incidència de les multes en els diferents 

modes de transport. A més d’influir en els 

costos atribuïts al turisme privat, aquesta 

metodologia  afecta a la determinació dels 

costos de la motocicleta, de la bicicleta, del 

taxi i del transport de mercaderies per 

carretera. 

 

Així mateix, s’ha utilitzat la distribució de la 

mobilitat urbana al conjunt del SIMMB per 

aproximar la distribució de les multes als 

quatre àmbits considerats: Barcelona, 

Sabadell, Terrassa i resta de la província de 

Barcelona. 

 

Respecte les multes en l’àmbit interurbà del 

SIMMB, el punt de partida per l’anàlisi ha 

estat la constatació que les infraccions per 

trànsit són competència de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

En el present estudi s’ha procedit a atribuir 

els drets reconeguts del Servei Català del 

Trànsit (per tot Catalunya) recollides als 

pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya de 2017 al SIMMB. 

 

Aquesta atribució s’ha efectuat, seguint la 

metodologia indicada en el document de 

l’estudi anterior, de forma proporcional a la 

mobilitat, de manera que la ràtio de 

vehicles-km dels modes de transport per 

carretera del SIMMB (tenint en compte 

l’autobús i sense la bicicleta) respecte el 

total de Catalunya s’ha aplicat a la quantia 

total de multes del Servei Català de Trànsit. 

El supòsit utilitzat és que la prevalença de les 

multes per infraccions de circulació és 

proporcional a la mobilitat sense diferència 

entre l’àmbit del SIMMB i la resta de 

Catalunya. 

 

En l’estudi present, l’estimació dels vehicles-

km de tots els modes de transport per 

carretera (sense la bicicleta) a Catalunya 

prové de les dades publicades en el Anuario 

estadístico 2017 del Ministerio de Fomento. 

En l’estudi present, un cop determinada 

l’estimació del volum de la recaptació per 

multes interurbanes atribuïda al SIMMB, 

aquesta s’ha distribuït entre els diferents 

modes de transport (turisme privat, 

motocicleta (i ciclomotor), taxi, bicicleta, 

mercaderes lleugeres i mercaderies 

pesants) en funció dels respectius vehicles-

km interurbans a l’àmbit d’estudi. 

 
Fonts utilitzades: 

 Drets reconeguts per multes a Barcelona: 

Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de 

Barcelona, 2017. 

 Drets reconeguts per multes a Sabadell: Liquidació 

del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell, 2017. 

 Drets reconeguts per multes a Terrassa: Liquidació 

del Pressupost de l’Ajuntament de Terrassa, 2017. 

 Recaptació per multes a la Diputació de 

Barcelona: Memòria anual de l’ORGT 2017. 

 Drets reconeguts per multes del Servei Català del 

Trànsit: Liquidació del Pressupost de la Generalitat 

de Catalunya, Entitats Autònomes, 2017. 

 Total vehicles-km a les carreteres (mobilitat 

interurbana) a Catalunya: Anuario estadístico 2017 

del Ministerio de Fomento. 
 Vehicles-km al SIMMB totals i per mode de transport 

urbans i interurbans: veure apartat 4.2. 
 

7.1.6. Aparcament a origen 

 

En l’estudi present, el cost de l’aparcament 

en origen es calcula diferenciant d’una 

banda entre la ciutat de Barcelona i la resta 

de l’àmbit d’estudi i de l’altra banda entre 

les places de compra i les places de lloguer. 

En grans línies hem seguit la metodologia de 

l’estudi anterior, però hem introduït algunes 

modificacions, algunes degut al fet que 

l’àmbit d’estudi s’ha ampliat de la RMB al 

SIMMB i algunes per altres motius que 

s’exposaran. 

 

El punt de partida per determinar el nombre 

de places en aparcament en origen és el 

propi parc de turismes de Barcelona (inclou 

taxi). Amb aquest procediment volem evitar 

que el nombre de places imputades sigui 

superior al parc de turismes, com va ocórrer 

en l’estudi anterior. 

 

A aquest nombre de turismes de Barcelona 

li hem sostret el nombre de taxis a l’AMB, per 

tal de descomptar-los dels costos del turisme 

privat, sota el supòsit que tots els taxis de la 

AMB es poden atribuir al parc de Barcelona. 

 

Fixat el parc de turismes privats a Barcelona, 

l’hem multiplicat pel percentatge de 

Modificació de la metodologia: Cost de les 

multes pel turisme privat i altres modes. En 

l’estudi anterior, tant la quantia de les multes 

urbanes com els interurbanes es van distribuir 

només entre el turisme privat i la motocicleta i 

el ciclomotor. En l’estudi present aquest criteri 

s’ha modificat i es distribueixen entre tots els 

modes viaris (amb l’excepció de l’autobús i la 

bicicleta pública), amb els conseqüents 

efectes sobre els costos.  

 

En el Simulador 2014 hem observat que els 

càlculs per obtenir les multes interurbanes a la 

RMB estaven investits de una major 

complexitat de la que va quedar 

documentada, però donat que la 

metodologia s’ha modificat per l’ampliació 

de la RMB al SIMMB aquesta qüestió ja no és 

rellevant. 

 

També hem observat que la dada de les 

multes a Barcelona introduïda al Simulador 

2014 presenta una divergència rellevant amb 

la dada que consta en el Pressupost liquidat 

de l’Ajuntament de Barcelona 2014. 

Modificació del Simulador: Cost de les multes 

pel turisme privat i altres modes. Hem adaptat 

el Simulador a la modificació de la distribució 

de les multes per modes de transport i als 

canvis derivats de l’ampliació de l’àmbit de la 

RMB al SIMMB. En concret, hem modificat a el 

llibre auxiliar dedicat al turisme privat on 

consta la mobilitat en vehicles-km del turisme 

privat i la motocicleta, per tal d’introduir les 

dades de mobilitat dels altres modes de 

transport considerats i refer els càlculs de 

l’atribució de multes al turisme privat. Com 

comentem en les secció corresponents, 

també hem modificat els llibres auxiliars de la 

motocicleta (i ciclomotor), la bicicleta, el taxi 

i transport de mercaderies per carretera. 

 

Per la recaptació multes de Servei Català del 

Trànsit, en la versió actual del Simulador, hem 

modificat la parametrització de manera que 

la dada de partida siguin els drets reconeguts 

d’aquesta institució al llibre principal i que les 

elaboracions a partir d’aquesta dada per 

determinar la recaptació atribuïda a cada 

mode al SIMMB constin als corresponents 

llibres auxiliars. 
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“Aparcament en propietat, lloguer o 

concessió” que consta a l’EMEF’17 per la  

ciutat de Barcelona (un 76,7%). Així hem 

obtingut l’estimació del nombre de turismes 

que aparca en aparcaments subterranis o 

interns a Barcelona (450.893 turismes). 

 

De manera addicional, en el present estudi 

hem volgut tenir en compte el fet que una 

part significativa de vehicles que aparca al 

carrers a Barcelona ho fa en zones verdes i 

que aquestes tenen un cost. 

 

L’estimació del nombre de turismes que 

aparca en origen al carrer l’hem obtingut 

multiplicant el parc de turismes de 

Barcelona pel percentatge de aparcament 

“Al carrer, sense pagar o lliure” que consta 

a l’EMEF’17 (un 14,4%). 

 

S’observa que l’estimació obtinguda (84.653 

turismes) és superior al nombre places en 

zona verda preferent o reservada (42.381 

places) a Barcelona l’any 2017, però inferior 

al nombre de places totals en superfície 

(111.509 places). 

 

Arribats a aquest punt, ha calgut fer un 

supòsit en relació a la taxa d’ocupació de 

les zones verdes a Barcelona ja que no 

disposem de cap font que ens indiqui el 

valor d’aquesta. 

 

En la parametrització del Simulador hem 

introduït un valor de 50% per la taxa 

d’ocupació de les zones verdes a 

Barcelona. Amb aquest percentatge hem 

volgut reflectir tant el fet que no totes les 

places s’ocupen com el fet que hi ha 

turismes privats que aparquen en zones 

verdes de manera gratuïta, com expliquem 

més endavant. 

 

Pel que fa al percentatge de turismes que 

aparca en origen en “Altres” segons 

l’EMEF’17 (8,9%) a Barcelona, els hi hem 

associat un cost nul, degut a que no tenim 

prou elements per atorgar-los un cost. 

 

Les places d’aparcament subterrànies o 

internes a la resta del SIMMB excloent 

Barcelona també es calculen a partir del 

parc de turismes privats a la resta del SIMMB 

multiplicat pel percentatge de turismes que 

aparca en aparcaments subterranis o 

interns, percentatge elaborat a partir de les 

informacions incloses a l’EMEF’17. 

 

El percentatge de turismes que aparca en 

aparcaments subterranis o interns a la resta 

del SIMMB s’ha elaborat a partir del 

percentatge de cada comarca del SIMMB 

inclosa en l’EMEF’17 ponderat pel parc de 

turismes de cada comarca segons les dades 

d’IDESCAT, amb la particularitat que per la 

comarca del Barcelonès s’ha descomptat 

la ciutat de Barcelona. 

 

Per la resta del SIMMB excloent Barcelona, 

hem pres l’assumpció que els turismes que 

aparquen a “Al carrer, sense pagar o lliure” 

i a “Altres” ho fan de manera gratuïta, pel 

que no els hi hem associat cap cost. 

Un cop determinats el nombre de turismes 

privats que aparquen en aparcaments 

subterranis o interns a Barcelona i a la resta 

del SIMMB hem procedit a atribuir-los un 

cost. 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior 

es considera: (i) els costos de propietat 

diferenciant entre Barcelona i la resta del 

SIMMB, (ii) el cost mitjà anual en concepte 

de l’Impost de Bens Immobles (IBI) a 

Barcelona i a la resta del SIMMB, (iii) els 

costos de lloguer diferenciant entre 

Barcelona i la resta del SIMMB i (iv) la 

distribució entre places d’aparcament en 

origen en propietat o en lloguer tant a 

Barcelona com a la resta del SIMMB. 

 

Pel que fa a la distribució entre places 

d’aparcament en origen en propietat o en 

lloguer, en l’estudi anterior, s’indicava que, 

segons un estudi de mercat, a la RMB un 66% 

dels aparcaments a domicili són de 

propietat i el 34% restant són de lloguer. Hem 

pogut observar que aquesta xifra és la 

mateixa que l’estudi de SENER 2012 i també 

que de SENER 2008: sembla doncs que són 

uns percentatges que no s’han actualitzat 

des de fa anys. En l’estudi de SENER 2008 a 

més s’indica que els percentatges 

s’extreuen de La Mobilitat a l’àrea 

metropolitana de Barcelona (Aragay et al, 

1999). Aquests percentatges s’aplicaven 

tant a la ciutat de Barcelona com a la resta 

de la RMB. 

 

En el present estudi hem mirat d’actualitzar 

aquests percentatges, però no hem trobat 

cap font més recent que ens ho permeti fer. 

En conseqüència, hem mantingut aquests 

percentatges i els hem considerat vàlids pel 

conjunt del SIMMB i per Barcelona ciutat. 

 

Els preus de compra i de lloguer dels 

aparcaments a Barcelona i a la resta del 

SIMMB s’han aproximat a partir d’un estudi 

de mercat basat en alguns portals 

immobiliaris de referència (Idealista, 

Expocasa, Fotocasa, etc.). Aproximats 

aquests preus, s’ha calculat i actualitzat el 

factor corrector (ràtio en tant per ú) dels 

preus de compra i de lloguer a la resta del 

SIMMB respecte Barcelona. 

 

Donat que l’estudi de mercat es va realitzar 

entre desembre de 2018 i gener de 2019 i 

l’objectiu d’aquest treball és determinar els 

costos per l’any 2017, els preus obtinguts es 

van deflactar en funció de la inflació entre 

desembre de 2017 i desembre 2018 a 

Catalunya per Barcelona i entre desembre 

2017 i gener 2019 per la resta del SIMMB. 

 

Com en l’estudi anterior, s’ha mantingut un 

període d’amortització de les places 

d’aparcament en propietat de 30 anys. 

 

Pel que fa a la determinació de l’IBI associat 

a les places d’aparcament en propietat, 

seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

s’ha estimat un valor associat a Barcelona 

ciutat i un valor per la resta del SIMMB. 

 

Hem trobat dificultats per determinar el valor 

cadastral mitjà per plaça d’aparcament. El 

valor cadastral és el que es pren de 

referència per calcular l’IBI. Donat que les 

estadístiques disponibles de la Dirección 

General del Catastro del Ministerio de 

Hacienda inclouen el valor i les unitats tant 

de magatzems com d’aparcaments de 

forma conjunta i no permeten estimar un 

valor unitari per plaça sinó per unitat 

cadastral, hem partit del valor de mercat 

aproximat tal i com s’ha explicat 

precedentment.  

Modificació de la metodologia: Cost de l’aparcament en origen del turisme privat. Pel que fa a la 

determinació del nombre total de places d’aparcament destinades a l’aparcament en origen, 

l’estudi anterior realitzava un procediment diferent per Barcelona que per la resta de la RMB.  

 

Per Barcelona, l’estimació de les places d’aparcament destinades a aparcament en origen es fixava 

igual a les places d’aparcaments totals que consten a les dades estadístiques de l’Ajuntament de 

Barcelona. Considerem que aquest procediment és força problemàtic per diverses raons: 

 

(i) Es suposa que totes les places d’aparcament de Barcelona  estan destinades a l’aparcament en 

origen i, per tant, que no hi ha places destinades a l’aparcament en rotació. 

 

(ii) El nombre de places d’aparcament en origen així estimades (648.788 l’any 2014) és superior al 

parc de turismes de Barcelona (564.700 l’any 2014). S’estaven imputant més aparcaments als costos 

interns que turismes. El nombre de places d’aparcament a Barcelona (649.761 places) també va ser 

superior a la de turismes (587.866 turismes) l’any 2017. 

 

(iii) Suposa implícitament que una quantitat superior a tots els turismes de Barcelona aparca en 

origen en aparcaments subterranis o interns i en conseqüència, que ningú aparca en origen al carrer 

(en zona lliure o en zona verda). 

 

(iv) Addicionalment, hem constatat que es va prendre per l’estudi anterior respecte l’any 2014 la 

dada que consta a la font de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2015 (650.445 places 

d’aparcament). S’observa que el baix comès va ser poc significatiu. 

 

Respecte el preu de compra dels aparcaments a Barcelona, en l’estudi anterior va prendre el valor 

estimat per l’Ajuntament de Barcelona del preu de venda dels aparcaments en edificis de nova 

planta per l’any 2014, estadística que no es troba disponible a l’actualitat. 

 

Per la resta de la RMB excloent Barcelona, en l’estudi anterior les dades de les places totals 

d’aparcaments eren el resultat de multiplicar l’estimació del parc de turismes privats de la resta de 

la RMB per una ràtio igual a 0,4. En conseqüència, s’estimaven les places d’aparcament en funció 

del parc de vehicles i una ràtio que no s’indicava d’on provenia. 

 

De manera addicional, creiem oportú documentar que en l’estudi anterior tal i com va quedar 

plasmat al Simulador 2014, el parc de turismes privats a la RMB excepte Barcelona a efectes del 

càlcul del cost de l’aparcament en origen introduït al llibre principal estava introduït a mà i era 

incorrecte. S’observa que el parc indicat per la resta de la RMB excepte Barcelona era superior a tot 

el parc de la RMB. En conseqüència, el parc de turismes de la resta de la RMB excepte Barcelona 

estava esbiaixat a l’alça (en més de 500.000 turismes) i el cost de l’aparcament en origen associat 

també (al voltant de 162 milions d’euros, segons la metodologia de l’estudi anterior). 

 

En vista d’aquests fets, en l’estudi present hem decidit modificar la metodologia per la determinació 

dels costos d’aparcament en origen tant a Barcelona com a la resta de l’àmbit d’estudi. 
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A  partir del valor de mercat hem estimat el 

valor cadastral aplicant la inversa del 

coeficient que estableix l’Agència Tributaria 

de Catalunya per aproximar el valor real (de 

mercat) a partir del valor cadastral a 

efectes de la comprovació de valors dels 

bens immobles en els impostos sobre 

transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats i sobre successions i 

donacions. 

 

Per la ciutat de Barcelona hem aplicat la 

inversa  del coeficient que indica l’Agència 

Tributaria de Catalunya (un 1/2,2) i per la 

resta del SIMMB hem aplicat la inversa de la 

mitjana simple dels coeficients de tots els 

municipis exceptuant Barcelona (un 1/1,6). 

Obtingudes aquestes aproximacions als 

valors cadastrals de Barcelona i la resta del 

SIMMB, hem aplicat un tipus impositiu del 

0,88% en el cas de Barcelona (la mitjana 

simple entre el tipus del 0,75% aplicable als 

aparcaments de menys de 15.000€ i el tipus 

del 1% aplicable als de més de 15.000€ 

segons l’Ordenança fiscal de 2017 de 

l’Ajuntament de Barcelona) i del 0,88% 

també en el cas de la  resta del SIMMB 

(assumpció). 

 

El resultat obtingut ha estat d’un import de 

l’IBI de 75,65€ en el cas de Barcelona i de 

72,59€ en la resta del SIMMB. Observem que 

el resultat obtingut és, pel cas de Barcelona, 

inferior a l’obtingut en l’estudi anterior 

(89,52€ de IBI a Barcelona) i, per la resta  del 

SIMMB, sensiblement superior (24,87€ de IBI a 

la resta de la RMB). 

 

Pel que fa al cost  de la zona verda a 

Barcelona, hem establert que la tarifa 

bàsica és de 48€/any a partir de les 

informacions del lloc web d’AREA i d’una 

demanda d’informació al 010. Com hem 

indicat anteriorment, al fixar per assumpció 

una taxa d’ocupació del 50% a la zona 

verda volem reflectir tant el fet que no tota 

la zona verda s’ocupa com el fet que hi ha 

persones usuàries que aparquen de manera 

Modificació de la metodologia: Cost de l’aparcament en origen del turisme privat. Pel que fa a la 

determinació del nombre total de places d’aparcament destinades a l’aparcament en origen, 

l’estudi anterior realitzava un procediment diferent per Barcelona que per la resta de la RMB. 

 

Per Barcelona, l’estimació de les places d’aparcament destinades a aparcament en origen es fixava 

igual a les places d’aparcaments totals que consten a les dades estadístiques de l’Ajuntament de 

Barcelona. Considerem que aquest procediment és força problemàtic per diverses raons: 

 

(i) Es suposa que totes les places d’aparcament de Barcelona estan destinades a l’aparcament en 

origen i, per tant, que no hi ha places destinades a l’aparcament en rotació. 

 

(ii) El nombre de places d’aparcament en origen així estimades (648.788 l’any 2014) és superior al 

parc de turismes de Barcelona (564.700 l’any 2014). S’estaven imputant més aparcaments als costos 

interns que turismes. El nombre de places d’aparcament a Barcelona (649.761 places) també va ser 

superior a la de turismes (587.866 turismes) l’any 2017. 

 

(iii) Suposa implícitament que una quantitat superior a tots els turismes de Barcelona aparca en origen 

en aparcaments subterranis o interns i en conseqüència, que ningú aparca en origen al carrer (en 

zona lliure o en zona verda). 

 

(iv) Addicionalment, hem constatat que es va prendre per l’estudi anterior respecte l’any 2014 la 

dada que consta a la font de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2015 (650.445 places 

d’aparcament). S’observa que el baix comès va ser poc significatiu. 

 

Respecte el preu de compra dels aparcaments a Barcelona, en l’estudi anterior va prendre el valor 

estimat per l’Ajuntament de Barcelona del preu de venda dels aparcaments en edificis de nova 

planta per l’any 2014, estadística que no es troba disponible a l’actualitat. 

 

Per la resta de la RMB excloent Barcelona, en l’estudi anterior les dades de les places totals 

d’aparcaments eren el resultat de multiplicar l’estimació del parc de turismes privats de la resta de 

la RMB per una ràtio igual a 0,4. En conseqüència, s’estimaven les places d’aparcament en funció 

del parc de vehicles i una ràtio que no s’indicava d’on provenia. 

 

De manera addicional, creiem oportú documentar que en l’estudi anterior tal i com va quedar 

plasmat al Simulador 2014, el parc de turismes privats a la RMB excepte Barcelona a efectes del 

càlcul del cost de l’aparcament en origen introduït al llibre principal estava introduït a mà i era 

incorrecte. S’observa que el parc indicat per la resta de la RMB excepte Barcelona era superior a tot 

el parc de la RMB. En conseqüència, el parc de turismes de la resta de la RMB excepte Barcelona 

estava esbiaixat a l’alça (en més de 500.000 turismes) i el cost de l’aparcament en origen associat 

també (al voltant de 162 milions d’euros, segons la metodologia de l’estudi anterior). 

 

En vista d’aquests fets, en l’estudi present hem decidit modificar la metodologia per la determinació 

dels costos d’aparcament en origen tant a Barcelona com a la resta de l’àmbit d’estudi. 

Modificació del Simulador: Cost de 

l’aparcament en origen del turisme privat. Ha 

calgut introduir un seguit de modificacions al 

Simulador per tal d’adaptar-lo als canvis 

metodològic exposats. En el llibre principal 

hem mantingut la dada de les places 

d’aparcament en subterranis o interns a 

Barcelona tot i que ja no s’utilitza en els càlculs 

perquè ens sembla adient mantenir-la per 

verificar que és superior al parc de turismes de 

Barcelona. També hem introduït una fila on es 

calcula i es recull de forma explícita el parc de 

turismes de Barcelona, dada que es prendrà 

de partida pels càlculs.  

 

Hem introduït un seguit de files pel 

percentatge d’aparcament en origen a 

Barcelona i al  resta del SIMMB i per les places 

de zona verda, l’ocupació assumida i el cost 

anual.  

 

En el llibre auxiliar del turisme privat hem 

modificat la determinació del nombre de 

turismes que aparca en aparcaments interns 

o subterranis i hem introduït els càlculs per la 

determinació del cost de les zones verdes.  

 

També hem modificat el Simulador de 

manera que el parc de turismes privats al 

SIMMB excepte Barcelona es calcula en el 

llibre principal a partir de les dades introduïdes 

respecte el parc de turismes privats total al 

SIMMB menys el parc de turismes a Barcelona 

per minimitzar la possibilitat d’errors. 
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gratuïta ja que no han comès infraccions de 

trànsit o que tenen una tarifa reduïda (per 

exemple, les famílies monoparentals). 

 

Finalment, com en l’estudi anterior, s’ha 

tingut en compte la instal·lació de punts de 

recàrrega del vehicles elèctrics en els 

aparcaments. S’ha procedit a actualitzar el 

cost unitari d’instal·lació a partir del cost 

indicat per SENER 2014 i la taxa d’inflació 

acumulada entre 2014 i 2017 a Catalunya i 

s’ha mantingut una vida útil de 25 anys. Per 

calcular el cost total al SIMMB s’ha 

multiplicat el cost unitari en termes anuals 

pel parc de vehicles elèctrics al SIMMB, sota 

el supòsit que a tot vehicle elèctric se li 

associa un aparcament amb punt de 

recàrrega. 

 

Lògicament, el total de costos associats a 

l’aparcament en origen s’ha assignat a la 

mobilitat urbana. 

 
Fonts utilitzades: 

 Places d’aparcament en subterranis o interns a 

Barcelona: Anuari Estadístic de la ciutat de 

Barcelona, Ajuntament de Barcelona. 

 Parc de turismes a Barcelona: Ajuntament de 

Barcelona, Departament d’Estadística, 

Estadístiques econòmiques, Parc de vehicles 2017. 

 Parc de taxis a l’AMB: IMET. 

 Percentatges de “Aparcament en propietat, 

lloguer o concessió”, de “Al carrer, sense pagar o 

lliure” i de “Altres” a Barcelona: EMEF’17. 

 Percentatges de “Aparcament en propietat, 

lloguer o concessió” per comarques del SIMMB: 

EMEF’17. 

 Parc de turismes per comarques del SIMMB: 

IDESCAT. 

 Percentatge de “Aparcament en propietat, lloguer 

o concessió” a la resta del SIMMB excepte 

Barcelona: elaboració pròpia a partir de l’EMEF’17. 

 Places de zona verda (preferent i reservada) a 

Barcelona: Anuari Estadístic de la ciutat de 

Barcelona, Ajuntament de Barcelona. 

 Taxa d’ocupació de les zones verdes a Barcelona: 

Elaboració pròpia, assumpció. 

 Cost anual de la zona verda  a Barcelona: 

Elaboració pròpia a partir del lloc web Àrea i les 

informacions del 010. 

 Preus de compra i de lloguer d’aparcaments a 

Barcelona i a la resta del SIMMB: elaboració pròpia 

a partir d’un estudi de mercat basat en portals 

immobiliaris de referència. 

 Factor corrector dels preus de compra i de lloguer 

d’aparcaments de la resta del SIMMB respecte 

Barcelona: elaboració pròpia a partir de l’estudi de 

mercat respectiu. 

 Inflació (IPC) acumulada entre desembre 2017 i 

desembre 2018 a Catalunya: INE. 

 Inflació (IPC) acumulada entre desembre 2017 i 

gener 2019 a Catalunya: INE. 

 Coeficients correctors dels valors cadastrals 2017: 

Agència Tributaria de Catalunya, Instrucció per a  la 

comprovació dels valors dels bens immobles en els 

impostos sobre transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats  i sobre successions  i 

donacions, 2017. 

 Tipus impositius del IBI dels aparcaments a 

Barcelona ciutat: Ordenança fiscal 1.1 de 

l’Ajuntament de Barcelona, 2017. 

 Tipus impositiu del IBI dels aparcaments a la resta 

del SIMMB: fixat igual que el tipus mitjà de 

Barcelona per assumpció. 

 Cost d’instal·lació en aparcament d’un punt de 

recàrrega del turisme elèctric: actualització 

mitjançant l’IPC de SENER 2014. 

 Inflació (IPC) anual acumulada entre 2014 i 2017 a 

Catalunya: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 Anys d’amortització dels punts de recàrrega del 

turisme elèctric: SENER 2014 (25 anys).  
 

7.1.7. Aparcament a destinació 

 

L’estimació del cost de l’aparcament en 

destinació es realitza diferenciant entre 

l’àmbit urbà i l’àmbit interurbà. 

 

7.1.7.1. Àmbit urbà 

 

La metodologia seguida per l’estimació del 

cost de l’aparcament en destinació del 

turisme privat en àmbit urbà deriva en bona 

mesura de l’estudi anterior, tot i que s’han 

introduït algunes modificacions. Tot i haver 

seguit la metodologia de l’estudi anterior, 

considerem necessari recomanar per 

properes edicions de l’estudi instrumental de 

costos revisar aquesta metodologia, en 

especial en relació a les informacions 

incloses en les successives EMEF respecte les 

pautes d’aparcament, per les raons que 

esperem clarificar en el que segueix. 

 

Abans de començar, creiem adient indicar 

que la redacció de l’estudi anterior conté un 

aparent equívoc en relació a la 

caracterització de la mobilitat: mentre en 

aquest es fa referència a la mobilitat 

obligada i no obligada, en la font indicada, 

l’EMQ’06, es diferencia entre mobilitat 

ocupacional i mobilitat personal. Entenem 

que una i altra nomenclatura no són 

equivalents, ja que, si bé la mobilitat 

ocupacional es pot associar a mobilitat 

obligada, la mobilitat personal es pot 

considerar obligada o no obligada en 

funció de la seva motivació, seguint els 

criteris implícits en el document 1. Diagnosi 

del pdM 2020-2025. Així doncs, en el present 

document ens referim a la mobilitat 

ocupacional i al mobilitat personal on en 

l’anterior document s’indicava mobilitat 

obligada i no obligada respectivament. 

 

El càlcul del cost de l’aparcament en 

destinació en l’àmbit urbà s’ha elaborat 

seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

en el sentit que es diferencia entre la 

mobilitat ocupacional i la personal sota el 

supòsit que una i altra motivació de la 

mobilitat comporta pautes d’aparcament 

diferenciades: mentre la mobilitat 

ocupacional té uns costos associats al 

lloguer mensual i a la propietat de places, la 

mobilitat personal té uns costos associats a 

l’aparcament de rotació per hores. 

Respecte el que s’ha comentat amb 

anterioritat, aquest supòsit haurà de ser 

revisat en funció dels resultats que mostrin les 

EMEF o d’altres fonts en futurs estudis 

instrumentals de costos, ja que hi ha 

elements per conjecturar que no s’acaba 

de correspondre amb la realitat i que pot 

estar introduint distorsions en el càlcul dels 

costos de l’aparcament en destinació. 

 

En l’estudi present hem considerat adient 

reformular les expressions de càlcul dels 

costos d’aparcament en destinació amb 

l’objectiu d’atorgar una major claredat 

respecte les diferents variables que 

intervenen. Aquests costos unitaris 

ponderats pel percentatge de 

desplaçaments afectats es multipliquen 

posteriorment pel nombre de 

desplaçaments totals al SIMMB per obtenir 

els costos totals. 

 

La fórmula de càlcul del cost unitari 

d’aparcaments en destinació associats a la 

mobilitat ocupacional ponderat ha quedat 

definida de la següent manera: 

 
(8) 𝑪𝑼𝑴𝑶 = 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑶 · 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑶𝑽𝑷 ·

𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑽𝑷𝒄𝒐𝒕𝒙𝒆 · 𝑨𝒑𝑶 · (𝑷𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕 ·

𝑪𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕 + 𝑷𝑳𝒍𝒐𝒈𝒖𝒆𝒓 · 𝑪𝑳𝒍𝒐𝒈𝒖𝒆𝒓)  

 

On, 
 𝑪𝑼𝑴𝑶: Costos unitaris de la mobilitat ocupacional 

ponderats pels percentatges de desplaçaments 

afectats. 

 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑶: Percentatge de desplaçaments 

realitzats al SIMMB de mobilitat ocupacional. 

 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑶𝑽𝑷: Percentatge de desplaçaments de 

mobilitat ocupacional realitzats en vehicle privat. 

 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑽𝑷𝒄𝒐𝒕𝒙𝒆: Percentatge de desplaçaments en 

vehicle privat que es realitzen en cotxe. 
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 𝑨𝒑𝑶: Percentatge de persones usuàries del cotxe en 

mobilitat ocupacional que disposen 

d’aparcament. 

 𝑷𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕: Percentatge d’aparcaments associats a 

la mobilitat ocupacional de propietat. 

 𝑪𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕: Cost anual mitjà d’un aparcament de 

propietat al SIMMB. 

 𝑷𝑳𝒍𝒐𝒈𝒖𝒆𝒓: Percentatge d’aparcaments associats a la 

mobilitat ocupacional de lloguer. 

 𝑪𝑳𝒍𝒐𝒈𝒖𝒆𝒓: Cost anual mitjà d’un aparcament de 

lloguer al SIMMB. 

 

L’expressió utilitzada pels costos unitaris 

ponderats de la mobilitat personal ha estat 

la següent: 

 
(9) 𝑪𝑼𝑴𝑷 = 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑷 · 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑷𝑽𝑷 ·

𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑽𝑷𝒄𝒐𝒕𝒙𝒆 · 𝑷 · 𝑪𝑨𝒑𝒂𝒓𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 

 

On, 

 
 𝑪𝑼𝑴𝑷: Costos unitaris d’aparcaments de la mobilitat 

personal ponderats pels percentatges de 

desplaçaments afectats. 
 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑷:: Percentatge de desplaçaments que es 

realitzen al SIMMB de mobilitat personal. 

 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑷𝑽𝑷: Percentatge de desplaçaments de 

mobilitat personal realitzats en vehicle privat. 
 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝑽𝑷𝒄𝒐𝒕𝒙𝒆: Percentatge de desplaçaments en 

vehicle privat que es realitzen en cotxe. 

 𝑷: Percentatge de vehicles que van a un 

aparcament per hores. 

 𝑪𝑨𝒑𝒂𝒓𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕: Cost anual sense ponderar despeses 

d’aparcament per hores. Estimació a partir del preu 

mig per hora. 

 

En l’estudi present, donada l’ampliació de 

l’àmbit d’estudi de la RMB al SIMMB, no és 

possible seguir utilitzant l’EMQ’06 per estimar 

el nombre desplaçaments i la seva 

distribució per motiu i mode ja que aquesta 

font fa referència a la RMB, a més de ser 

força allunyada en el temps. 

 

En l’estudi present s’ha partit de l’EMEF’17, 

però degut a que aquesta font només 

estudia la mobilitat en dia feiner, s’ha 

projectat la mobilitat total setmanal a partir 

de les informacions de l’EMQ’06. En concret, 

s’ha suposat que la relació entre la mobilitat 

en dissabte i festiu respecte un dia feiner per 

motiu de mobilitat era el mateix l’any 2017 

que el recollit en l’EMQ’06. Com l’àmbit de 

l’EMEF’17 és el STI, s’han ajustat els 

desplaçaments calculats amb anterioritat 

en funció del rati de població entre el SIMMB 

i el STI, assumint que les pautes de mobilitat 

són les  mateixes en els dos àmbits (aquesta 

correcció és quasi neutral, ja que les 

poblacions del SIMMB i el STI són gairebé 

idèntiques). 

 

Els percentatges de mobilitat en funció del 

motiu i el mode de desplaçament (mobilitat 

activa, transport públic o vehicle privat) 

també s’han obtingut com una elaboració 

pròpia a partir de l’EMEF’17 pels dies feiners 

i de l’EMQ’06  pels dissabtes i festius. 

 

La proporció de desplaçaments en cotxe 

respecte els desplaçaments en vehicle 

privat s’ha obtingut de l’EMEF’17. Aquesta 

font no desagrega aquesta proporció en 

funció del motiu de desplaçament, pel que 

s’ha aplicat el mateix percentatge a la 

mitjana diària de la mobilitat personal i 

l’ocupacional. 

 

Donat que l’objectiu d’aquest apartat és 

determinar els costos de l’aparcament en 

destinació, considerem que no s’han de 

distribuir la totalitat dels desplaçaments (o 

alternativament dels vehicles privats), sinó 

només aquells associats a desplaçaments 

d’anada, ja que els de tornada a casa ja 

tenen assignat un cost d’aparcament en 

origen. Aquesta percepció es reflecteix en 

Modificació de la metodologia: Cost de l’aparcament en destinació urbà del turisme privat. En aquest 

apartat s’han introduït algunes modificacions metodològiques.  

 

En primer lloc, en la fórmula de mobilitat ocupacional constava un paràmetre que recollia el 

percentatge d’aparcaments en propietat particular respecte el percentatge d’aparcaments en 

propietat. En la fórmula present aquest percentatge ja no consta, ja que s’ha considerat que cal 

comptabilitzar tots els costos de propietat amb independència de qui sigui el titular de l’aparcament. 

 

En segon lloc, pels càlculs relatius a la mobilitat ocupacional es partia del parc de vehicles privats i 

pels de la mobilitat personal del nombre de desplaçaments. En l’estudi present jutgem que és 

preferible utilitzar un únic criteri per determinar el nombre d’usos d’aparcaments en destinació. 

Enfrontats a aquesta disjuntiva, hem  retingut el nombre de desplaçaments. 

 

En tercer lloc, en l’estudi anterior es distribuïen el 100% dels desplaçaments, pel que implícitament es 

comptabilitzaven tant els d’anada com els de tornada, mentre que en l’estudi present només es 

tenen en compte els d’anada, ja que els de tornada a casa  es comptabilitzen en l’aparcament en 

origen (encara que es fa amb una altra metodologia). En aquest sentit, l’opció metodològica de 

l’estudi anterior sobreestimava els costos de l’aparcament en destinació. 

 

En quart lloc, segons la parametrització del Simulador 2014, entenem que es multiplicava també 

implícitament dues vegades pel percentatge de desplaçaments associats a la mobilitat personal. 

Aquesta opció metodològica tenia l’efecte de subestimar els desplaçaments personals que utilitzen 

aparcaments en destinació onerosos i en conseqüència els costos associats. 

 

En cinquè lloc, en la fórmula de la mobilitat personal s’incloïa un cost associat a la recàrrega de 

turismes elèctrics en aparcaments en destinació. En l’estudi present aquest cost ja no consta a la 

fórmula perquè entenem que els costos de recàrrega del cotxe elèctric ja es determinen en l’apartat 

corresponent (7.1.9) i que resulta redundant tornar-los a avaluar en aquest apartat. 

 

Finalment, encara que aquesta no és una qüestió de metodologia, sinó de fonts, hem detectat 

algunes ambigüitats o incoherències entre els valors indicats en diferents moments del document 

metodològic de SENER 2014 i els introduïts en el Simulador 2014. En l’estudi present hem intentat ser 

més clars en quant als valors utilitzats en els càlculs. 

Modificació del Simulador: Cost de l’aparcament en destinació urbà del turisme privat. S’ha modificat 

el Simulador en concordança amb totes aquestes modificacions metodològiques.  

 

En concret, s’ha modificat la secció aparcament en destinació de la fulla dedicada al turisme privat 

del llibre principal i la fulla dedicada a l’aparcament en destinació del llibre auxiliar del turisme privat. 
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el fet que els percentatges de mobilitat 

ocupacional i personal no han de sumar 

100%, sinó un percentatge menor, l’associat 

als respectius desplaçaments d’anada 

respecte el total i excloure els 

desplaçaments de tornada a casa. 

 

La font utilitzada per determinar el 

percentatge de persones usuàries del cotxe 

en mobilitat obligada que disposen 

d’aparcament (𝑨𝒑𝑶) ha estat la mateixa 

que en l’estudi anterior i s’ha mantingut el 

seu valor. Tot i ser una font allunyada en el 

temps i no del tot coincident amb l’àmbit 

d’estudi, no hem trobat cap font alternativa 

més acurada. 

 

Pel que fa als percentatges d’aparcaments 

associats a la mobilitat obligada en 
propietat (𝑷𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕) i de lloguer (𝑷𝑳𝒍𝒐𝒈𝒖𝒆𝒓) 

l’estudi anterior es van indicar diferents fonts. 

En l’estudi present, davant la impossibilitat 

de localitzar fonts addicionals, hem 

mantingut els valors indicats en el document 

metodològic de SENER 2014 (que, de fet, no 

coincidien amb els que van introduir al 

Simulador 2014). 

El cost anual mitjà dels aparcaments en 
propietat (𝑪𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕) i dels aparcaments en 

lloguer (𝑪𝑳𝒍𝒐𝒈𝒖𝒆𝒓) al conjunt del SIMMB s’ha 

elaborat a partir de l’estudi de mercat 

mencionat en l’apartat precedent (7.1.6) 

dedicat als costos de l’aparcament en 

origen del turisme privat. Entenem que el 

cost de propietat ha d’incloure, com en 

l’apartat anterior, l’IBI associat. Per obtenir 

els costos al conjunt del SIMMB s’han 

ponderat els costos de propietat i lloguer de 

Barcelona i la resta del SIMMB en funció dels 

respectius parcs de turismes. 

Respecte el percentatge de 

desplaçaments en turismes privats que 

utilitzen aparcaments de rotació de 

pagament en la mobilitat personal, en 

l’estudi anterior aquest es va fixar en un 25%. 

Hem observat que aquest percentatge es 

va mantenir inalterat en els estudis de SENER 

2008, SENER 2012 i SENER 2014, tot i que 

s’indiquen fonts diferents. 

 

En l’estudi present s’ha optat per modificar 

aquest percentatge en base a les 

informacions de l’EMEF’17, segons les quals 

només un 3,5% dels desplaçaments en cotxe 

de la mobilitat personal aparquen en 

pàrquings de pagament (per hores o 

minuts). Aquest canvi (d’un 25% en l’estudi 

anterior a un 3,5% a l’actual) te importants 

implicacions sobre els costos. 

 

Per calcular el cost diari de l’aparcament 

per hores s’ha assumit, com en l’estudi 

l’anterior tal i com va quedar parametritzat 

al Simulador 2014, que l’estada mitjana és 

de tres quarts d’hora. El cost diari s’ha 

multiplicat per 365 per obtenir el cost anual. 

Multiplicant els costos unitaris ponderats de 

l’aparcament en destinació de la mobilitat 

ocupacional i personal pels desplaçaments 

totals s’obtenen els costos per aquests dos 

conceptes. Sumant-los, els costos a l’àmbit 

urbà. 

 
Fonts utilitzades: 

 Nombre de desplaçaments i distribució per motiu 

de mobilitat al SIMMB: elaboració pròpia a partir de 

l’EMQ’06, l’EMEF’17 i les poblacions del SIMMB i el 

STI. 

 Població al SIMMB i al STI: EMEF’17 i IDESCAT a partir 

del padró municipal d’habitants. 

 Distribució dels desplaçaments en funció del motiu 

i el mode: elaboració pròpia a partir de l’EMQ’06 i 

l’EMEF’17. 

 Percentatge de desplaçaments en cotxe respecte 

el vehicle privat: EMEF’17. 

 Preus de compra i de lloguer d’aparcaments a 

Barcelona i a la resta del SIMMB: elaboració pròpia 

a partir d’un estudi de mercat basat en portals 

immobiliaris de referència. Veure apartat 7.1.6. 

 Percentatge de persones usuàries del cotxe en 

mobilitat obligada que disposen d’aparcament: 

SENER 2014 a partir d’Aragay et al., 1999. 

 Percentatges d’aparcaments associats a la 

mobilitat obligada en propietat (𝑷𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒆𝒕𝒂𝒕) i de 

lloguer (𝑷𝑳𝒍𝒐𝒈𝒖𝒆𝒓): s’han mantingut els percentatges 

indicats en el document metodològic de SENER 

2014. 

 Percentatge de desplaçaments en cotxe de la 

mobilitat personal que van a un pàrquing de 

pagament (per hores o minuts): EMEF’17. 

 Preu mitjà €/hora dels aparcaments per hores: 

elaboració pròpia considerant també el valor de 

SENER 2014. 

 Estada mitjana en aparcaments per hores: s’ha 

assumit el mateix valor que SENER 2014. 

 

7.1.7.2. Àmbit interurbà 

 

Per aquest àmbit, s’ha seguit amb la 

metodologia de l’estudi anterior tal i com va 

quedar plasmada al Simulador 2014, que es 

basa en la consideració dels Park&Ride 

ferroviaris (P&R) o aparcaments de dissuasió 

i d’intercanvi modal. 

Aquesta metodologia es basa en multiplicar 

la capacitat dels P&R (nombre de places) 

per la seva ocupació mitjana (en 

percentatge) i per la tarifa mitjana (€/mes). 

El cost mensual es multiplica pels dotze 

mesos per obtenir el cost anual. 

 

Encara que en l’estudi anterior es va indicar 

que només es tenien en compte els P&R de 

pagament (la minoria segons s’indica  en el 

document metodològic), els càlculs 

implementats en el Simulador 2014 mostren 

que es van tenir en compte tots els P&R, 

segons es dedueix a partir de comparar les 

dades introduïdes amb la font utilitzada 

(Tercer informe de Seguiment del pdM 2013-

2018). 

 

Entenem que en aquell cas, es va utilitzar 

una tarifa mitjana ponderada en funció dels 

aparcaments de pagament i els gratuïts. 

 

Així doncs, en l’estudi present hem utilitzat 

aquesta mateixa metodologia, tot 

actualitzant les dades per l’any 2017. 

 

L’ocupació mitjana total s’ha obtingut 

ponderant l’ocupació dels P&R de FGC i els 

de RENFE indicada en la documentació del 

pdM 2020-2025 a partir del seu pes relatiu 

indicat en la documentació del pdM 2013-

2018.  

 

La tarifa mitjana s’ha obtingut actualitzant la 

tarifa  de l’estudi anterior que deriva de 

l’Estudi de dimensionament i localització 

dels aparcaments d’intercanvi modal en les 

xarxes ferroviàries interurbanes operades per 

Renfe Rodalies i FGC (INECO 2008, per 

encàrrec de l’ATM). 

Sumant els costos a l’àmbit urbà i a 

l’interurbà s’obtenen els costos totals de 

l’aparcament en destinació. 

 

Com a comentari addicional volem afegir 

que s’ha de tenir en compte que el cost 

estimat de l’aparcament interurbà és 

minúscul respecte els costos d’operació per 

les persones usuàries del turisme privat 

(sense tenir en compte el cost del temps i el 

cost de les infraestructures lliures), tant en 

l’estudi present com en l’anterior (de l’ordre 

del 0,01%). 
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En base a les informacions de l’estudi 

d’INECO 2008 anteriorment citat, 

considerem que les costos de construcció, 

manteniment i operació dels P&R són 

superiors als costos que suporten les 

persones usuàries, al tractar-se 

d’infraestructures promogudes en molts 

casos per les administracions. Per tant, al 

imputar els costos de les persones usuàries és 

molt probable que s’estiguin subestimant els 

seus costos socials totals. 

 

En conseqüència, en estudis instrumentals 

de costos futurs recomanem avaluar aquest 

cost com un cost d’infraestructures i no pel 

cost de les persones usuàries, de manera 

anàloga com es fa amb les xarxes viaries de 

lliure circulació. 

 
Fonts utilitzades: 

 Nombre d’aparcaments i places P&R l’any 2017: 

ATM, pdM 2020-2025, 01 Diagnosi. 

 Percentatge d’ocupació mitjana dels P&R 

ferroviaris de FGC i Rodalies RENFE 2017: ATM, pdM 

2020-2025, 03 Mesures. 

 Percentatge de places P&R en aparcaments de 

FGC i Rodalies RENFE 2014: ATM, pdM 2013-2018, 

Tercer Informe de Seguiment. 

 Tarifa mitjana dels P&R: actualització del valor de 

SENER 2014 mitjançant la inflació acumulada a 

Catalunya entre 2014 i 2017.  
 

7.1.8. Peatges 

 

La metodologia utilitzada per determinar els 

costos associats als peatges és la que s’ha 

explicat en l’apartat 6.1.2 precedent. A 

partir de les IMD i les tarifes de cada tram del 

SIMMB es determina el cost per cada mode 

de transport en funció de les dades de 

composició del trànsit. Lògicament, tot el 

cost associat als peatges s’ha atribuït a la 

mobilitat interurbana. 

7.1.9. Consum de combustible i 

electricitat 

 

Els consums de combustibles i electricitat del 

turisme privat s’ha obtingut a partir de les 

estimacions realitzades per l’Institut Cerdà, 

realitzant algunes adaptacions per excloure 

els consums del taxi. Els consums mesurats en 

TEP s’han traduït a litres o kWh amb els 

corresponents factors de conversió 

(aquestes qüestions ja han estat indicades 

en l’apartat 5.3).  

 

Els preus dels combustibles s’han obtingut 

de diverses fonts en funció de la seva 

disponibilitat.  

 

S’ha procurat una continuïtat amb l’estudi 

anterior, però, amb excepció de la benzina 

i el gasoil d’automoció, en general aquesta 

no s’ha pogut garantir.  

 

Tot i utilitzar fonts diferents, els valors 

adoptats pel 2017 es troben dintre d’un 

ordre de magnitud similar als adoptats a 

l’estudi de 2014, amb l’excepció de 

l’electricitat. 

 

En efecte, la principal diferència amb 

l’estudi anterior es troba en el preu atribuït a 

l’electricitat. Mentre que en l’estudi anterior 

es va atribuir un cost de l’electricitat sense 

tenir en compte els peatges ni els impostos, 

ni sense repercutir el cost del terme de 

potència, en l’estudi present s’ha optat per 

prendre un preu mitjà i representatiu pels 

consumidors domèstics elaborat per 

Eurostat incloent el terme variable, els 

peatges, els impostos i la repercussió del 

terme de potència. Entenem que aquest 

preu reflecteix de manera més acurada els 

costos de recàrrega del vehicle elèctric, la 

gran majoria dels quals corresponen a 

vehicles privats. Com a conseqüència 

d’aquest canvi de criteri, el cost unitari de 

l’electricitat s’ha multiplicat per més de 3 

entre l’estudi de 2014 i l’estudi de 2017. 

 

En quant a l’àmbit geogràfic de referència, 

metre en l’estudi anterior es van prendre els 

preus mitjans a Espanya, en l’estudi present 

s’han pres dels preus mitjans de Catalunya, 

amb l’excepció dels preus de l’electricitat, 

que son els preus mitjans per Espanya. 

 
Fonts utilitzades: 

 Preu en €/litre de la benzina i el gasoil-A: Precios de 

los carburantes. Comparación 2016-2017, Ministerio 

para la Transición Ecológica. 

 Preu en €/litre del bioetanol i el biodièsel: Geoportal 

del Ministerio para la Transición Ecológica, Histórico 

precios, consulta el 20 de juny de 2019.  

 Preu en €/litre del gas natural per l’automoció: 

Geoportal del Ministerio para la Transición 

Ecológica, Histórico precios; mitja simple entre el 

preu del gas natural liquat i comprimit, consulta el 

20 de juny de 2019. 

 Preu en c€/kWh de l’electricitat: Eurostat, Electricity 

prices for household consumers - bi-annual data 

(from 2007 onwards), mitja simple entre els dos 

semestres de l’any 2017. 

 Densitat del combustible segons tipus: per la 

benzina i el dièsel actualització segons les dades 

del Ministerio de Fomento 2017, per la resta s’han 

mantingut els mateixos valors que en SENER 2014 (la 

font utilitzada va ser el Ministerio de Fomento 2014). 

 

7.1.10. Consum de lubricant 

 

Pel càlcul del consum del lubricant i el seu 

cost associat s’ha adoptat la mateixa 

metodologia de l’estudi anterior: primer 

s’obté el consum de lubricant a partir d’una 

ràtio entre el consum de lubricant i el 

consum de combustible aplicada a les 

estimacions de consum de combustible 

(veure apartats 5.3 i 7.1.9) i després el cost 

associat es calcula pel producte del preu 

unitari per litre de lubricant pel seu consum 

en litres al SIMMB. 

 

La hipòtesi subjacent en aquest 

procediment és que no hi ha diferències en 

la relació consum de combustible i consum 

de lubricant en funció del tipus de 

combustible. A més, seguint la 

parametrització del Simulador 2014, s’han 

exclòs els turismes elèctrics d’aquests càlculs 

donades les seves característiques 

tècniques. 

 

Donat que el consum de combustible s’ha 

determinat diferenciant entre l’àmbit urbà i 

l’interurbà, el cost del consum de lubricant 

també es calcula diferenciant entre aquests 

dos àmbits. La suma d’aquests dos costos és 

el cost per consum del lubricant al SIMMB. 

 
Fonts utilitzades: 

 Consum de combustible al SIMMB: veure apartats 

5.3 i 7.1.9. 

 Ràtio consum de lubricant / consum de 

combustible: S’ha mantingut la mateixa ràtio que 

en SENER 2014, que la va documentar com una 

elaboració pròpia a partir de consultes a diversos 

fabricants. 

 Preu del lubricant (€/litre): actualització mitjançant 

la inflació interanual a Catalunya del valor introduït 

per SENER 2014, que el va documentar com una 

elaboració pròpia a partir de consultes a diversos 

comerciants. 

 

7.1.11. Pneumàtics, manteniment i 

reparacions 

 

Dins d’aquest capítol es consideren els 

costos per pneumàtics d’una banda i les 

despeses per reparacions i manteniment de 

l’altra.  
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Ambdues metodologies són anàlogues a les 

de l’estudi anterior. 

 

La fórmula utilitzada per calcular el cost 

anual dels pneumàtics és la següent: 

 

(10) 𝑪𝒑 =
𝑷𝒑·𝑽𝒄

𝑽𝒖·𝑪𝟔𝟎
 

 

On, 

 
 𝑷𝒑: preu de 4 pneumàtics. 

 𝑽𝒖: vida útil dels pneumàtics expressada en 

quilòmetres (determinada en funció de la 

velocitat). 

 𝑽𝒄: consum total de combustible al SIMMB (en litres) 

associat al turisme privat. 
 𝑪𝟔𝟎: factor de combustible d’un vehicle tipus que 

relaciona el consum en litres i els quilòmetres. 

 

Respecte els costos associats al 

manteniment i les reparacions, s’ha seguit 

amb la metodologia de càlcul de l’estudi 

anterior, que al seu torn es basava en la 

fórmula recomanada per l’antic Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo (l’actual 

Ministerio de Fomento). 

 
(11) 𝑪𝑴 = 𝑲 · (𝒗𝑼𝑹𝑩

−𝟎,𝟒𝟒 · 𝑲𝒎𝑼𝑹𝑩 + 𝒗𝑰𝑵𝑻
−𝟎,𝟒𝟒 · 𝑲𝒎𝑰𝑵𝑻) 

 

Sent, 

 
 K: Constant de manteniment. 
 𝒗𝒊: Velocitat considerada en l’arc (km/h). 

 𝑲𝒎𝒊: Quilòmetres recorreguts en l’arc (km). 

 

Com en l’estudi anterior, les partides 

contemplades per aquesta fórmula de 

manteniment són: posada a punt, petites 

reparacions, canvi de líquids de fre i 

refrigerants. 

 
Fonts utilitzades: 

 Preu mitjà de 4 pneumàtics de turismes: 

actualització mitjançant la inflació interanual a 

Catalunya del valor de SENER 2014, que al seu torn 

provenia d’una elaboració pròpia d’aquesta 

consultora. 

 Vida útil dels pneumàtics: mateix valor que en 

SENER 2014. 

 Consum de combustible al SIMMB: elaboració 

pròpia a partir de l’Institut Cerdà, veure aparat 5.3. 

 Factor de combustible d’un vehicle tipus: mateix 

valor que SENER 2014. 

 Constant de manteniment K: actualització 

mitjançant la inflació interanual a Catalunya del 

valor de SENER 2014, que al seu torn provenia d’una 

actualització de l’estudi Recomendaciones para la 

evaluación económica, coste-beneficio de 

estudios y proyectos de carreteras del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo. 

 Velocitats de referència pels trams urbà i interurbà: 

veure apartat 5.4. 

 Vehicles-km per àmbits urbà i interurbà: veure 

apartat 4.2. 

 Inflació interanual acumulada a Catalunya entre 

2014 i 2017: elaboració pròpia a partir del INE. 

 

7.1.12. Temps de recorregut 

 

Per determinar els cost del temps s’ha 

mantingut la metodologia de l’estudi 

anterior tot actualitzant els valors d’entrada 

en funció de les dades disponibles. S’ha 

aplicat la fórmula següent: 

 

(12) 𝑪𝒅𝑻𝒊 = 𝑽𝒅𝑻 · (
𝑷𝒌𝒎𝒊

𝒗𝒊
) 

 

On, 

 
 𝑪𝒅𝑻𝒊: Cost del temps del turisme privat en l’àmbit i 

(urbà o interurbà). 

 𝑽𝒅𝑻: Valor del temps. 

 𝑷𝒌𝒎𝒊: Viatges-km en l’àmbit i (urbà o interurbà). 

 𝒗𝒊: Velocitat de recorregut en l’àmbit i (urbà o 

interurbà). 

 

El cost total s’obté per la suma del cost en 

l’àmbit urbà i interurbà. 

 

Com ja s’ha explicat (apartat 5.4), la 

velocitat urbana reflecteix el temps de 

recerca d’aparcament i el temps d’accés al 

vehicle, que influeixen en una menor 

velocitat urbana. 

 
Fonts utilitzades: 

 Velocitat de recorregut a l’àmbit urbà i interurbà: 

veure apartat 5.4. 

 Valor unitari del temps (€/h): veure apartat 5.1. 

 Viatges-km en l’àmbit urbà i interurbà: veure 

apartat 4.3. 

 

7.2.  Motocicleta i ciclomotor 

 

En aquesta secció està dedicada a la 

metodologia per la determinació dels 

costos interns de la motocicleta i el 

ciclomotor. 

 

En general hem detectat una certa manca 

de claredat en el Simulador 2014 respecte 

quan s’incloïen o no els ciclomotors en 

algunes variables d’estudi. En algunes 

ocasions la paraula “motocicleta” incloïa 

als “ciclomotors” i en algunes ocasions feia 

referència només a les motocicletes sense 

incloure els ciclomotors. Una i altra utilització 

de la mateixa paraula generava 

ambigüitats i dificultava la comprensió dels 

valors o càlculs introduïts en el Simulador 

2014.  

 

En el present estudi hem modificat el 

Simulador per ser el més explícits possible 

respecte quan es tenen o no es tenen en 

compte els ciclomotors. 

 

7.2.1. Costos d’us d’infraestructures 

 

Com en el cas del turisme privat, els costos 

d’ús de les infraestructures de la motocicleta 

fan referència principalment a l’ús de les 

infraestructures de lliure circulació. Com ja 

s’ha explicat (apartat 6.1.1), el càlcul dels 

costos d’ús d’infraestructures considera el 

cost total en construcció i manteniment de 

les infraestructures al SIMMB a partir de la 

imputació a aquesta àrea d’anàlisis de les 

inversions realitzades per l’Estat, la 

Generalitat i la Diputació de Barcelona. 

Aquests costos d’ús es reparteixen entre els 

diferents modes de transport en funció de la 

mobilitat i d’un factor de pes. 

 

Com ja es va fer en l’estudi anterior, es 

considera que els sistemes de protecció de 

les barreres de seguretat ja estan integrats 

dins del còmput de la inversió total en 

carreteres. 

 

Com en el cas del turisme privat (apartat 

7.1.1), a més de l’ús de les infraestructures de 

lliure circulació, en aquesta partida de 

costos també es té en compte les inversions 

realitzades per tal d’adaptar els 

aparcaments públics a la recàrrega del 

vehicle elèctric. 

Com hem explicat en el cas del turisme 

privat, en el present estudi hem partit del 

cens de punts de recàrrega del vehicle 

elèctric publicat per l’ICAEN. A les 

motocicletes (i ciclomotors) hem imputat els 

punts de recàrrega assignats a les 

motocicletes i la part proporcional en funció 

del parc de turismes i motocicletes 

elèctriques dels punts de recàrrega 

assignats als turismes i motocicletes. Els 

costos d’instal·lació mitjans també els hem 

obtingut a partir de les informacions 

publicades per l’ICAEN. En quant a la vida 

útil de les instal·lacions, l’hem mantingut en 

30 anys com en l’estudi anterior de SENER 

2014. 



// 52 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

 

Els costos assignats a les motocicletes (i 

ciclomotors) pels punts de recàrrega del 

vehicle elèctric sense amortitzar han passat 

de 180.000€ en l’estudi referent a l’any 2014 

al voltant de 1,5 milions d’euros per l’any 

2017. 

 
Fonts utilitzades: 

 Punts de recàrrega del vehicle elèctric per tipus de 

punt de recàrrega i mode a la província de 

Barcelona: ICAEN, Punts de recàrrega de vehicle 

elèctric a Catalunya a 31 de desembre de 2017. 

 Costos d’instal·lació dels punts de recàrrega del 

vehicle elèctric per tipus d’instal·lació: Infografia, 

Tipus de recàrrega de vehicle elèctric a Catalunya, 

ICAEN, Desembre 2016. 

 Vida útil dels punts de recàrrega del vehicle 

elèctric: fixada en 30 anys com en l’estudi anterior 

de SENER 2014. 
 

7.2.2. Costos de propietat o d’ús 

 

La metodologia adoptada és la mateixa 

que en el cas del turisme privat, això és, 

s’inclou el cost d’adquisició i el cost de 

desmantellament de les motocicletes i 

ciclomotors tenint en compte la seva vida 

útil. El cost total de propietat és la suma 

d’ambdues partides. 

 

Respecte el preu d’adquisició de les 

motocicles ciclomotors, l’estudi anterior va 

partir del preu mitjà de les ventes dels 

vehicles d’ocasió publicat en el Barómetro 

del mercado de ocasión el 18 de juny de 

2014 pel lloc web Motos.net a partir de 

l’estudi realitzat per Ideauto (Instituto de 

Estudios de la Automoción). En aquella 

ocasió va prendre el preu mitjà per tota 

Espanya (3.794€). 

 

A l’hora de realitzar l’estudi present, s’ha 

constatat que Motos.net ha deixat de 

publicar el Barómetro del mercado de 

ocasión, pel que no disposem de dades 

actualitzades d’aquesta font. A més, 

associacions com la Asociación Nacional 

de Empresas del Sector de Dos Ruedas 

(ANESDOR) o la Asociación Nacional de 

Vendedores de Vehículos a Motor, 

Reparación y Recambio (GANVAM), no 

publiquen dades respecte estimacions dels 

preus mitjans de venta. 

 

En l’estudi present, donada la manca de 

fonts disponibles per aproximar els preus 

d’adquisició de les motocicletes i 

ciclomotors hem optat per actualitzar en 

funció del IPC interanual a Catalunya entre 

els anys 2014 i 2017 el preu estimat per 

Catalunya del citat Barómetro del mercado 

de ocasión de 18 de juny de 2014. 

 

El valor obtingut per l’any 2017 (3.538,70€) és 

inferior al de l’estudi anterior per l’any 2014 

(3.794€), ja que en l’estudi present em partit 

de la mitjana de Catalunya, que és més 

baixa, en comptes de la mitjana d’Espanya. 

 

Pel que fa a la vida útil de les motocicletes i 

els ciclomotors, l’estudi anterior la va fixar 

igual que la del parc de turismes privats, és 

a dir en 9 anys, determinat a partir de les 

informacions publicades en les Jornadas 

Nacionales ITV 2010, segons indiquen en el 

document metodològic.  

 

Aquesta opció no ens sembla la més adient, 

ja que segons les dades que maneja 

l’associació ANESDOR sembla ser que l’edat 

mitjana del parc de motocicletes és superior 

Modificació de la metodologia: Cost de propietat de la motocicleta i el ciclomotor. En l’estudi anterior 

els ciclomotors no es van tenir en compte per calcular els costos de propietat d’aquest mode. 

L’exclusió dels ciclomotors distorsionava a la baixa els costos d’adquisició (amb una qualificació que 

s’explica als últims paràgrafs d’aquest quadre). En l’estudi present sí que es tenen en compte. 

 

En l’estudi anterior, l’estimació de les adquisicions de motocicletes (excloent ciclomotors) es realitzava 

a partir de l’històric del nombre de matriculacions en els últims 9 anys (en el període 2005-2013) 

multiplicat pel rati del parc de motocicletes de la RMB entre el parc de motocicletes de Catalunya 

any a any. En l’estudi present, donat que s’ha ampliat l’àmbit d’estudi, hem simplificat la metodologia 

i s’han pres les matriculacions a la província de Barcelona. 

 

De manera anàloga, l’estudi anterior calculava els costos de desballestament atribuïts a la RMB 

multiplicant els costos de desballestament totals a Catalunya per la relació del parc de motocicletes 

(sense ciclomotor) a la RMB respecte el parc de motocicletes (sense ciclomotor) a Catalunya. Al 

ampliar-se l’àmbit d’estudi de la RMB al SIMMB aquest procediment ja no és necessari. 

 

Finalment, considerem necessari documentar que hem detectat un baix en la determinació de les 

matriculacions de motocicletes (excloent ciclomotors) a la RMB en l’estudi anterior. El biaix s’observa 

en el fet que el nombre de matriculacions estimades a la RMB pels anys 2001-2010 és superior al 

nombre total de matriculacions a Catalunya, tal i com recullen les dades en el Simulador 2014.  

 

Aquest biaix va resultar en una sobreestimació del nombre de motocicletes adquirides distorsionant 

significativament a l’alça els costos de propietat de les motocicletes.  

 

Aquesta sobreestimació es constata tot i que en aquell cas es van excloure els ciclomotors dels 

càlculs, és a dir, el cost estimat amb el nombre de motocicletes esbiaixat va ser superior al que 

s’hagués estimat si el nombre de motocicletes no estigués esbiaixat, però s’haguessin tingut en 

compte els ciclomotors. 

Modificació del Simulador: Cost de propietat de la motocicleta i el ciclomotor. Hem adaptat el 

Simulador als canvis metodològics derivats de l’ampliació de l’àmbit d’estudi i de la inclusió dels 

ciclomotors en el cost d’adquisició. En concret hem modificat el llibre auxiliar de la motocicleta per 

incloure la sèrie històrica de matriculacions de motocicletes i ciclomotors a la província de Barcelona, 

dades a partir de les quals s’aproximen les adquisicions d’aquest tipus de vehicles al SIMMB.  

 

A més, a partir d’ara, el nombre de motocicletes i ciclomotors adquirits en els últims 15,6 anys introduït 

en el llibre principal estarà enllaçat a les dades que consten en el llibre auxiliar de la motocicleta, per 

tal d’atorgar una major traçabilitat als càlculs i a les fonts utilitzades.  

 

També s’ha adaptat el Simulador a les modificacions respecte el cost de desballestament derivades 

de l’ampliació de l’àmbit d’estudi. 
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a la dels turismes privats. A més, al igual que 

hem observat en el cas del turisme privat, 

s’ha constat un envelliment progressiu del 

parc de motocicletes durant els darrers 

anys, pel que és necessari dotar-se d’una 

font actualitzada i específica respecte 

l’antiguitat mitjana del parc de 

motocicletes. 

 

En l’estudi present, hem optat per partir de 

les informacions publicades per ANESDOR, 

que estimen en 15,6 anys la antiguitat 

mitjana del parc de motocicletes a Espanya 

l’any 2017. 

 

Tot i que les informacions publicades per 

ANESDOR respecte la vida útil mitjana fa 

referència en exclusiva a les motocicletes, 

hem considerat justificat aplicar-la també 

als ciclomotors, degut a que una estimació 

alternativa realitzada amb dades de la DGT 

per la província de Barcelona no ens  ha 

mostrat diferències significatives entre la 

vida útil de un i altre tipus de vehicle. 

Aquesta estimació alternativa a partir de les 

dades de la DGT ens indica una antiguitat 

mitjana de 13,2 anys tant per motocicletes 

com ciclomotors. Enfrontats a la 

divergència de resultats entre la font 

d’ANESDOR i l’estimació pròpia, hem 

retingut la primera ja que l’antiguitat mitjana 

calculada amb les dades de la DGT 

presenta algunes limitacions (en concret, no 

indica el detall d’antiguitats superiors a 1999 

pels ciclomotors i a 1991 per les 

motocicletes). 

 

En quant al nombre de motocicletes i 

ciclomotors, en alguns aspectes hem seguit 

la metodologia de l’estudi anterior, però 

també hem introduït algunes modificacions 

metodològiques derivades de l’ampliació 

de l’àmbit d’estudi de la RMB al SIMMB i 

derivades de la inclusió dels ciclomotors. 

 

Hem aproximat el nombre de motocicletes i 

ciclomotors adquirits en els últims 15,6 anys a 

partir del nombre de matriculacions. En 

aquesta identificació entre adquisicions i 

matriculacions hem seguit la metodologia 

de l’estudi anterior. 

 

Pel contrari, en l’estudi present hem volgut 

incloure l’adquisició de ciclomotors en els 

costos de propietat, ja que en l’antiga 

metodologia no es tenien en compte. 

Entenem que l’exclusió dels ciclomotors no 

estava justificada 

 

En la metodologia actual, l’adquisició de 

motocicletes i ciclomotors a l’àmbit del 

SIMMB l’hem estimat a partir de l’històric de 

matriculacions a la província de Barcelona, 

sense cap correcció addicional. 

 

En definitiva, en l’estudi present, sumant les 

matriculacions de motocicletes i 

ciclomotors a la província de Barcelona en 

els últims 15,6 anys (que inclouen el període 

2001-2016) hem obtingut l’estimació del 

nombre d’adquisicions rellevants d’aquest 

mode de transport al SIMMB.  

 

Per determinar els costos de 

desballestament hem pres el nombre de 

motocicletes donades de baixa a la 

província de Barcelona (en aquest cas, la 

font estadística inclou els ciclomotors) com 

estimador del nombre de motocicletes i 

ciclomotors donats de baixa al SIMMB. 

Aquest valor l’hem multiplicat pel preu 

unitari aproximat de desballestament per 

obtenir els costos totals de desballestament 

al  SIMMB. 

 

Finalment, seguint la metodologia de 

l’estudi anterior implementada al Simulador 

2014, hem distribuït els costos de propietat 

entre urbans i interurbans en funció dels 

vehicles-km de les motocicletes i 

ciclomotors en cada àmbit de circulació. 

 
Fonts utilitzades: 

 Preu mitjà de venda 2017 de motocicletes i 

ciclomotors: Actualització mitjançant la variació 

interanual de l’IPC de Catalunya entre 2014 i 2017 

del preu mitjà a Catalunya del Barómetro del 

mercado de ocasión de 18 de juny de 2014 realitzat 

per Ideauto i publicat per Motos.net. 

 Variació interanual de l’IPC de Catalunya entre 

2014 i 2017: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 Vida útil mitjana de les motocicletes i ciclomotors: 

ANESDOR, nota de premsa: Las matriculaciones de 

motocicletas en España caen un 14,4% en 

septiembre hasta las 12.389 unidades. 

 Parc de motocicletes i ciclomotors per antiguitat a 

la província de Barcelona: DGT. 

 Nombre de matriculacions de motocicletes a la 

província de Barcelona 2001-2017: IDESCAT. 

 Nombre de matriculacions de ciclomotors a la 

província de Barcelona 2001-2017: DGT. 

 Nombre de motocicletes (inclou ciclomotors) 

donades de baixa a la província  de Barcelona 

2017: IDESCAT. 

 Cost unitari de desballestament de motocicletes i 

ciclomotors al SIMMB 2017: Actualització mitjançant 

la variació interanual de l’IPC de Catalunya entre 

2014 i 2017 del cost unitari estimat per SENER 2014. 

 

7.2.3. Assegurances 

 

Per determinar els costos associats a les 

assegurances de motocicletes i ciclomotors 

al SIMMB s’ha seguit una metodologia 

anàloga a la del turisme privat (apartat 

7.1.3). 

 

Com ja hem explicat en el cas del turisme 

privat, el procediment seguit tant en l’estudi 

anterior com en l’estudi present comporta 

determinar el valor d’una prima unitària 

mitjana per automòbil (incloent les diferents 

tipologies d’automòbils: turismes, 

motocicletes, autobusos, camions, etc.). 

 

Després, aquesta prima unitària mitjana es 

multiplica pel parc de motocicletes i 

ciclomotors al SIMMB per obtenir el cost total 

d’assegurances associat a aquesta 

tipologia de vehicles en l’àmbit d’estudi. 

 

Com ja hem indicat en l’apartat 

corresponent del turisme privat, associar un 

mateix valor unitari mitjà de les primes per 

assegurances als turismes que a les 

motocicletes i ciclomotors és problemàtic, ja 

que el sentit comú ens senyala que les 

primes de les motocicletes i ciclomotors 

haurien de ser inferiors a la dels turismes 

privats. No obstant això, no disposem de 

prou informació detallada per assignar 

Modificació de Simulador: Cost de les 

assegurances de la motocicleta i el 

ciclomotor. Hem modificat el Simulador de 

manera anàloga que en el cas del turisme 

privat: ara, el valor de les primes 

d’assegurances del ram automòbil 

s’introdueix tal i com està publicat pel 

MINECO i aquest valor es divideix entre el 

nombre total de vehicles matriculats a 

Espanya. Les cel·les de la secció 

assegurances de la motocicleta i el 

ciclomotor on anteriorment s’introduïen valors 

d’entrada a mà, a l’actualitat estan 

enllaçades a les cel·les que consten a la 

secció corresponent del turisme privat del 

llibre principal. 
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primes diferents a un i altre mode de 

transport, pel que hem mantingut aquesta 

opció metodològica.  

 

La diferència amb l’estudi anterior és que 

hem explicitat la limitació del procediment, 

ja que en l’estudi anterior era obscur en 

aquest punt. Queda pendent per ulteriors 

elaboracions, dissenyar una metodologia 

que permeti afinar més els càlculs. 

 

Finalment, els costos totals associats a les 

assegurances de les motocicletes i 

ciclomotors s’han distribuït entre l’àmbit 

urbà i interurbà en funció dels vehicles-km 

en cada un d’aquests àmbits de circulació. 

 
Fonts utilitzades: 

 Volum de les assegurances del ram automòbil l’any 

2017 a Espanya: Informe 2017. Seguros y fondos de 

pensiones, MINECO. 

 Parc d’automòbils a Espanya 2017: IDESCAT, Anuari 

Estadístic. 

 Parc de motocicletes i ciclomotors al SIMMB: veure 

apartat 4.1. 
 

7.2.4. Impostos 

 

Aquest apartat i la seva metodologia és 

anàloga a la dedicada als impostos 

associats al turisme privat (apartat 7.1.4), 

amb un seguit de consideracions que 

incloem a continuació. 

 

Com en el cas del turisme privat, els 

impostos examinats inclouen la ITV 

(Inspecció Tècnica de Vehicles) i l’IVTM 

(Impost de Vehicles de Tracció Mecànica). 

 

Pel que fa la ITV, en general la metodologia 

seguida és la mateixa que la explicada en 

el cas del turisme privat, però amb algunes 

consideracions particulars que afecten a les 

motocicletes i als ciclomotors i que tot seguit 

expliquem. 

 

Les motocicletes estan exemptes de passar 

la ITV en els quatre primers anys des de la 

seva primera matriculació. En el cas dels 

ciclomotors, aquests estan exempts de 

passar-la en els tres primers anys des de la 

seva primera matriculació. Tant 

motocicletes com ciclomotors, a partir de la 

primera revisió han de passar la ITV cada 

dos anys al llarg de tota la seva vida útil. 

 

Sobre aquestes bases, en l’estudi present 

hem establert que en mitjana tant les 

motocicletes com els ciclomotors han de 

passar 6 revisions de la ITV al llarg de la seva 

vida útil. 

 

L’estudi anterior va fixar la taxa 

d’absentisme respecte la ITV de les 

motocicletes i ciclomotors igual a la del 

turisme privat. No obstant això, hi ha 

elements per inferir que el percentatge de 

motocicletes i ciclomotors que eviten la ITV 

és molt superior al percentatge de turismes 

que l’eviten. 

 

De fet, segons AECA-ITV, el percentatge de 

motocicletes que van evitar la ITV al conjunt 

de l’estat espanyol l’any 2017 va augmentar 

fins un 58,89% del parc, molt per sobre del 

percentatge de turismes. 

 

Aquests valors ens semblen en extrem 

elevats i molt preocupants. Tot i això, 

aquestes són les dades específiques de les 

que disposem i que hem utilitzat tant per les 

motocicletes com pels ciclomotors. 

Pel que fa al percentatge de motocicletes i 

ciclomotors que han de realitzar segones 

revisions de la ITV, aquest l’hem fixat igual 

que el percentatge relatiu al turisme privat, 

ja que no disposem de dades específiques 

per cada mode de transport. 

 

En quant als costos unitaris de passar la ITV, 

hem seguit diferenciant entre els costos de 

les primeres  i de les segones revisions, però 

com en el cas del turisme privat, en l’estudi 

present hem considerat que les segones 

revisions tenen un cost nul per perquè les 

motocicletes i ciclomotors que no passen la 

primera revisió poden passar la segona 

sense cost addicional en un termini de 15 

dies. 

 

A partir de totes aquestes variables (parc de 

motocicletes i ciclomotors, percentatge 

que passen primeres revisions, percentatge 

que han d’efectuar segones revisions, 

costos unitaris de les primeres i segones 

revisions, vida útil i nombre de revisions que 

han de passar al llarg de la vida  útil) hem 

determinat el cost anual ponderat de la ITV, 

amb la mateixa metodologia que el turisme 

privat. 

 

Respecte l’IVTM, s’ha de tenir en compte 

que en el cas de les motocicletes i els 

ciclomotors les quotes de l’IVTM es 

determinen en funció de la cilindrada i no 

en funció dels cavalls fiscals com els 

turismes. 

 

Com en el cas del turisme privat, s’ha 

calculat aquest cost diferenciant entre la 

ciutat de Barcelona i la resta del SIMMB. 

 

El punt de partida ha estat l’estadística del 

parc de vehicles en funció de la cilindrada 

de les motocicletes que publica 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La utilització d’aquestes dades no ha estat 

immediata, ja que aquestes dades de 

Barcelona no inclouen els ciclomotors i els 

trams de cilindrades inclosos no són del tot 

coincidents amb els trams de cilindrada que 

contempla l’IVTM. 

 

Hem  observat que al mateix Anuari 

Estadístic de la Ciutat de Barcelona, consta 

el nombre de ciclomotors a Barcelona l’any 

2017. Cal, per tant, incloure el parc de 

ciclomotors a Barcelona en l’estimació dels 

costos del present document i del 

Simulador. 

 

El fet que el parc de motocicletes 

segmentat per cilindrada a les estadístiques 

de l’Ajuntament de Barcelona no 

coincideixi amb els trams per cilindrada que 

estableix l’IVTM obliga a una elaboració de 

les dades disponibles. 

 

Davant d’aquesta situació, l’opció que hem 

retingut passa per fer una atribució del tram 

Modificació de Simulador: Cost de la ITV de 

motocicletes i ciclomotors. Hem adaptat el 

Simulador de manera anàloga a 

l’adaptació realitzada pel cost de la ITV del 

turisme privat, pel que aquí no repetim 

l’explicació. A més, el percentatge de 

motocicletes i ciclomotors que eviten la ITV 

ara s’introdueix com una variable pròpia i 

deixa d’estar enllaçada a la variable 

corresponent del turisme privat. 
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de més de 750 cc de cilindrada de 

l’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 

entre els trams d’entre 500 i 1.000 cc i de més 

de 1.000 cc contemplats en l’IVTM. 

 

En concret, hem fet la hipòtesis que el 50% 

de les motocicletes del tram de més de 750 

cc tenen menys de 1.000 cc i que el 50% 

restant en tenen més que 1.000 cc. Tot i que 

no podem justificar aquesta hipòtesis en 

base a cap estadística, creiem que 

aportem l’element positiu d’aclarir els 

càlculs i les hipòtesis utilitzades respecte 

l’estudi precedent.  

 

Així mateix, hem introduït una modificació 

metodològica per tenir en compte que no 

tots els vehicles matriculats paguen l’IVTM, 

d’igual manera que s’ha fet amb el turisme 

privat. 

 

L’Ajuntament de Barcelona publica 

anualment una estimació del nombre de 

vehicles actius, és a dir, que tenen l’IVTM al 

dia i aquest és significativament menor que 

el nombre de vehicles censats (que consten 

en les estadístiques comentades 

anteriorment). 

 

En base a aquesta estadística hem introduït 

un paràmetre que té en compte el 

percentatge de motocicletes que no 

paguen l’IVTM respecte el total. Donat que 

aquests valors són agregats per totes les 

motocicletes, hem fet el supòsit que el 

percentatge de vehicles que no paguen 

l’IVTM és el mateix per tots els trams de 

cilindrada considerats. En el cas dels 

ciclomotors, hem introduït un altre 

paràmetre anàleg al de les motocicletes. 

Un cop calculat el cost associat a l’IVTM a 

Barcelona, s’ha procedit a calcular el 

mateix per la resta del SIMMB. El 

procediment de càlcul ha estat anàleg que 

en el cas del turisme privat. És a dir, el parc 

de motocicletes i ciclomotors a la resta del 

SIMMB s’ha calculat per la diferència entre 

el parc total al SIMMB (veure apartat 4.1) i el 

parc a Barcelona ciutat. 

 

Després, donada la manca de fonts 

específiques, s’ha procedit a distribuir el 

parc de motocicletes i ciclomotors de la 

resta del SIMMB en funció de la distribució 

enregistrada a Barcelona. L’assumpció 

d’aquest procediment és que la distribució 

del parc en funció de la cilindrada és igual 

a Barcelona que a la resta del SIMMB.  

 

El percentatge de vehicles que no paguen 

l’IVTM també hem suposat que és igual a la 

resta del SIMMB que a Barcelona tant per les 

motocicletes com pels ciclomotors. 

 

Pel que fa a la determinació de les quotes 

de l’IVTM a la resta del SIMMB, com en 

l’estudi anterior de SENER 2014 i com s’ha fet 

amb el turisme privat s’ha optat per 

disminuir-les en funció d’un factor corrector 

segons la dimensió de la població (igual a 

0,7). 

 

Finalment, els costos totals associats als 

impostos de les motocicletes i ciclomotors 

s’han distribuït entre l’àmbit urbà i interurbà 

en funció dels vehicles-km en cada un 

d’aquests àmbits. 

 

 

 
 

 

Fonts utilitzades: 
 Percentatge de motocicletes que eviten la ITV i 

percentatge de motocicletes que han d’efectuar 

segones revisions: Nota de premsa d'AECA-ITV de 

13 de juny de 2018. 

 Cost unitari de les primeres i segones revisions de la 

ITV de motocicletes i ciclomotors al SIMMB: Per les 

primeres revisions de les motocicletes, s’ha 

actualitzat mitjançant la inflació acumulada el 

valor proposat per SENER 2014. Per les segones 

revisions s’ha considerat un cost nul. 

 Parc de vehicles per cilindrada de les motos a 

Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Anuari 

Estadístic de la ciutat de Barcelona 2018. 

 Parc de ciclomotors a Barcelona: Ajuntament de 

Barcelona, Anuari Estadístic de la ciutat de 

Barcelona 2018. 

 Quota IVTM per cilindrada: Ajuntament de 

Barcelona, Ordenança fiscal núm. 1.2: Ordenança 

fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de 

tracció mecànica, 2017. 

 Estat del vehicle en funció de l’IVTM a Barcelona: 

Ajuntament de Barcelona, Departament 

d'Estadística i Difusió de Dades. Cens de Vehicles 

2017. 

 Parc de motocicletes i ciclomotors al SIMMB: veure 

apartat 4.1. 

 Factor corrector de les quotes de l’IVTM segons la 

dimensió de la població: elaboració de SENER 2014 

a partir del BOE. 

 

7.2.5. Multes 

 

Els costos per multes de atribuïts a la 

motocicleta i el ciclomotor ha estat 

calculada seguint la mateixa metodologia 

que la utilitzada pel turisme privat (apartat 

7.1.5).  

 

Com ja s’ha explicat, degut a la falta de 

dades específiques de la recaptació de 

multes per aquest mode, s’ha estimat el 

valor a través de la relació entre la 

recaptació (drets reconeguts) de multes i les 

dades de mobilitat dels diferents modes de 

transport viari.  

 

Modificació de la metodologia: Cost de l’IVTM 

de motocicletes i ciclomotors. En primer lloc, 

en l’estudi  anterior el parc de ciclomotors a 

Barcelona no es va tenir en compte, en 

canvi en l’estudi present sí que s’ha 

comptabilitzat. Entenem que la presa en 

consideració dels ciclomotors a Barcelona 

ciutat és necessària per obtenir una 

estimació més acurada del cost de l’IVTM 

tant a Barcelona com a la resta del SIMMB. 

 

En segon lloc, la falta de coincidència entre 

la distribució del parc de motocicletes per 

potències fiscals i els trams de l’impost va ser 

tractada d’una manera un tant obscura. A 

partir de l’estudi del Simulador 2014 hem 

observat que en aquell cas, la hipòtesi 

implícita era que el 100% de les motocicletes 

del tram de més de 750 cc tenien més de 

1.000 cc. En l’estudi present hem mirat de 

clarificar la metodologia seguida i els supòsits 

adoptats (la distribució al 50% indicada en el 

text central). 

 

Finalment, s’han introduït dos paràmetres per 

tenir en compte que no totes les 

motocicletes i ciclomotors paguen l’IVTM.  

Modificació de Simulador: Cost de l’IVTM de 

motocicletes i ciclomotors. Hem modificat el 

Simulador per adaptar-lo a aquestes 

modificacions metodològiques.  

 

En concret, a la fulla corresponent del llibre 

principal, hem modificat literals per evitar 

confusions entre els trams del parc per 

potències i els trams de l’impost i també hem 

introduït dues files que recullen els 

percentatges de motocicletes i ciclomotors 

que no paguen l’IVTM. En el llibre auxiliar de 

la motocicleta i el ciclomotor hem adaptat 

els càlculs. 
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La principal diferència amb l’estudi anterior 

és que aquell estudi només va distribuir les 

multes entre el turisme privat i la motocicleta 

i el ciclomotor i en aquest estudi l’hem 

distribuït entre tots els modes de transport 

per carretera (incloent la bicicleta i amb 

l’excepció dels autobusos). 

 
Fonts utilitzades: 

 Drets reconeguts per multes a Barcelona: 

Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de 

Barcelona, 2017. 

 Drets reconeguts per multes a Sabadell: Liquidació 

del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell, 2017. 

 Drets reconeguts per multes a Terrassa: Liquidació 

del Pressupost de l’Ajuntament de Terrassa, 2017. 

 Recaptació per multes a la Diputació de 

Barcelona: Memòria anual de l’ORGT 2017. 

 Drets reconeguts per multes del Servei Català del 

Trànsit: Liquidació del Pressupost de la Generalitat 

de Catalunya, Entitats Autònomes, 2017. 

 Total vehicles-km a les carreteres (mobilitat 

interurbana) a Catalunya: Anuario Estadístico 2017 

del Ministerio de Fomento. 

 Vehicles-km al SIMMB totals i per mode de transport 

urbans i interurbans: veure apartat 4.2. 

 

7.2.6. Aparcament a origen 

 

Com en el cas del turisme privat, el cost de 

l’aparcament en origen es calcula de forma 

desglossada entre Barcelona i la resta del 

SIMMB. La diferència amb l’estudi anterior 

radica en la metodologia per la 

determinació del nombre de places 

d’aparcament en origen. 

 

Per realitzar l’estudi present, hem trobat 

dificultats per localitzar una font 

actualitzada del nombre de places 

d’aparcament de motocicletes (i 

ciclomotors) en subterranis o interiors a 

Barcelona. 

 

La font més recent que hem trobat és del 

document d’aprovació inicial de la 

Modificació de les normes urbanístiques del 

PGM que regulen l’aparcament al terme 

municipal de Barcelona, d’abril de 2017. Les 

dades recollides en aquest document fan 

referència al nombre de places 

d’aparcament de motocicletes fora de la 

calçada l’any 2010. Al seu torn, la font 

d’aquest document és la Introducció i síntesi 

del PMU 2013-2018 de Barcelona. Aquestes 

dades són  força allunyades en el temps i 

hem decidit no utilitzar-les. 

 

En l’estudi present, per aproximar el nombre 

de places d’aparcament en origen, hem 

partit del parc de motocicletes i ciclomotors 

a Barcelona i l’hem multiplicat percentatge 

de motocicletes que aparquen 

habitualment en domicili en “Aparcament 

en propietat, lloguer o concessió” a 

Barcelona segons les dades de l’EMEF’17. 

 

Aquest procediment ha fet augmentar 

significativament el nombre de places 

estimades a Barcelona, que gairebé s’ha 

multiplicat per 3 respecte l’aproximació de 

l’estudi anterior. Aquest augment ha influït 

en l’increment dels costos associats a 

l’aparcament en origen a Barcelona. 

 

Determinat el nombre de places 

d’aparcament a Barcelona, l’hem distribuït 

en places en propietat i places en lloguer 

seguint els mateixos percentatges que els 

indicats pel turisme privat (utilitzant la 

mateixa font). 

 

Mitjançant un estudi de mercat elaborat 

segons les ofertes de portals immobiliaris de 

referència, hem determinat el valor de 

mercat de les places d’aparcament en 

propietat i en lloguer a Barcelona. Aquests 

valors s’expressen en termes anuals 

considerant un període d’amortització de 

30 anys pels aparcaments en propietat i 

considerant 12 mensualitats pels 

aparcaments en lloguer. Degut a que 

l’estudi de mercat es va realitzar en gener 

de 2019, els valors obtinguts els hem 

deflactat utilitzant la inflació acumulada 

(IPC) a Catalunya entre desembre 2017 i 

gener 2019. 

 

Als aparcaments en propietat els hi hem 

associat un cost del IBI determinat seguint la 

mateixa metodologia que la utilitzada pel 

turisme privat, és a dir, en  primer lloc hem 

aproximat el valor cadastral aplicant la 

inversa del coeficient que estableix 

l’Agència Tributaria de Catalunya per 

aproximar el valor real (de mercat) a partir 

del valor cadastral a efectes de la 

comprovació de valors dels bens immobles 

en els impostos sobre transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats i 

sobre successions i donacions. Calculat 

aquest valor, hem aplicat un tipus impositiu 

del 0,75% per aproximar l’IBI associat a les 

places d’aparcament en propietat. 

 

A partir d’aquestes variables (places 

d’aparcament a Barcelona, percentatge 

de places en propietat i en lloguer, cost 

anual de una plaça en propietat i en 

lloguer, IBI associat a les places en propietat) 

hem determinat el cost total anual dels 

aparcaments en origen de les motocicletes 

i ciclomotors a Barcelona, de manera 

anàloga a l’exposada en el cas del turisme 

privat. 

 

El nombre de places d’aparcament a la 

resta del SIMMB s’ha calculat multiplicant el 

parc de motocicletes i ciclomotors a la resta 

del SIMMB per el percentatge ponderat de 

motocicletes que realitza el “Aparcament 

en propietat, lloguer o concessió” elaborat 

a partir de les dades de l’EMEF’17. 

 

Aquest percentatge ponderat a la resta del 

SIMMB s’ha elaborat ponderant el 

percentatge de cada comarca del SIMMB 

en funció del parc de motocicletes (sense 

ciclomotors) a cada comarca (pel 

Barcelonès s’ha exclòs Barcelona perquè ja 

s’ha computat anteriorment). Per elaborar 

aquest percentatge ponderat no s’ha tingut 

en compte el parc de ciclomotors per 

comarques ja que aquesta dada no es 

troba disponible. No obstant això, el 

percentatge ponderat s’ha aplicat al parc 

de motocicletes i ciclomotors de la resta del 

SIMMB per determinar les places 

d’aparcament en aquest àmbit. 

 

Determinat el nombre de places 

d’aparcament en origen a la resta del 

Modificació de Simulador: Multes urbanes i 

interurbanes de la motocicleta i el ciclomotor. 

S’ha modificat el Simulador de manera que es 

té en compte en el llibre auxiliar de la 

motocicleta les dades de mobilitat al conjunt 

del SIMMB de tots els modes de transport per 

carretera en vista de distribuir la recaptació 

en multes atribuïda al SIMMB entre aquests. 

Les dades i els càlculs per atribuir la part de 

multes interurbanes de Catalunya al SIMMB i 

repartir-les entre modes de transport consten 

en el llibre auxiliar. 
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SIMMB, s’ha procedit a atorgar-li un cost 

amb un mètode anàleg al utilitzat per 

Barcelona, computant el cost de propietat i 

el cost de lloguer (mitjançant un coeficient 

corrector dels preus respecte Barcelona), el 

cost de l’IBI per la propietat i ponderant el 

cost de propietat i de lloguer segons els 

mateixos percentatges que a Barcelona. 

 

Tal i com s’ha fet amb el turisme privat i 

seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

s’ha computat un cost d’inversió per la 

instal·lació de punts de recàrrega per les 

motocicletes i ciclomotors elèctrics a 

l’aparcament en origen. Aquesta inversió 

s’ha considerat de 255€ amb una vida útil 

de 25 anys. S’ha de tenir en compte que hi 

ha motocicletes elèctriques que no 

requereixen de instal·lacions específiques, ja 

que es poden connectar als endolls 

convencionals. Reprenent l’assumpció feta 

en l’estudi anterior, s’ha suposat que el 50% 

de les motocicletes necessiten instal·lacions 

específiques. 

 

Finalment, tot el cost de l’aparcament en 

origen de la motocicleta s’ha assignat a 

l’àmbit urbà. 

 
Fonts utilitzades: 

 Parc de motocicletes i ciclomotors a Barcelona: 

Ajuntament de Barcelona, Departament 

d’estadística, Estadístiques econòmiques. 

 Percentatge de motocicletes que aparquen 

habitualment en domicili  en “Aparcament en 

propietat, lloguer o concessió” a Barcelona: 

EMEF’17. 

 Percentatge de motocicletes que aparquen 

habitualment en domicili  en “Aparcament en 

propietat, lloguer o concessió” a la resta del SIMMB: 

elaboració pròpia a partir de l’EMEF’17 i el parc de 

motocicletes per comarques. 

 Parc  de motocicletes per comarques del SIMMB: 

IDESCAT. 

 Percentatge de places en lloguer i percentatge de 

places en propietat: mateixa distribució que en 

SENER 2014 elaborada a partir  de La Mobilitat a 

l’àrea metropolitana de Barcelona (Aragay et al, 

1999). 

 Valor de propietat i preus de lloguer 

d’aparcaments de motocicletes i ciclomotors a 

Barcelona i a la resta del SIMMB: elaboració pròpia 

mitjançant un estudi de mercat. 

 Inflació (variació del IPC) acumulada entre 

desembre 2017 i gener 2019 a Catalunya: INE. 

 Parc de motocicletes i ciclomotors al SIMMB: veure 

apartat 4.1. 

 Coeficients correctors dels valors cadastrals 2017: 

Agència Tributaria de Catalunya, Instrucció per a  la 

comprovació dels valors dels bens immobles en els 

impostos sobre transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats  i sobre successions  i 

donacions, 2017. 

 Tipus impositiu del IBI dels aparcaments a Barcelona 

ciutat: Ordenança fiscal 1.1 de l’Ajuntament de 

Barcelona, 2017. 

 Tipus impositiu del IBI dels aparcaments a la resta 

del SIMMB: fixat igual que el tipus mitjà de 

Barcelona per assumpció. 

 Cost d’instal·lació d’un punt de recàrrega de la 

motocicleta elèctrica: actualització de SENER 2014 

mitjançant la variació interanual acumulada del 

IPC a Catalunya entre 2014 i 2017. 

 Variació interanual acumulada del IPC a 

Catalunya entre 2014 i 2017: INE. 

 Vida útil de la instal·lació d’un punt de recàrrega 

de la motocicleta elèctrica: 25 anys, assumpció, 

igual que SENER 2014. 

 Percentatge de motocicletes elèctriques que 

requereixen d’instal·lacions específiques: 50%, 

assumpció, igual que a SENER 2014. 

 

7.2.7. Peatges 

 

La metodologia utilitzada per determinar els 

costos associats als peatges és la que s’ha 

explicat en l’apartat 6.1.2 precedent. A 

partir de les IMD i les tarifes de cada tram del 

SIMMB es determina el cost per cada mode 

de transport en funció de les dades de 

composició del trànsit. 

 

Lògicament, tot el cost associat als peatges 

s’ha atribuït a la mobilitat interurbana. 

Modificació de la metodologia: Aparcament en origen de la motocicleta i el ciclomotor. Respecte 

Barcelona ciutat, en l’estudi anterior es van atribuir com places d’aparcament per motocicletes en 

subterranis o interiors l’any 2014  les places d’aparcament que consten a l’Anuari estadístic de la 

ciutat de Barcelona de l’any 2015. 

 

El problema d’aquest procediment és que, segons s’indica en l’Anuari de l’any 2018, les places de 

motocicletes fan referència a places en la calçada i en la vorera, no a places en aparcaments 

subterranis o interns (val a dir que l’Anuari 2015, on consten les dades de l’any 2014, no especificava 

que es tracta de places en la calçada o la vorera). Per tant, sembla que es van atribuir com a places 

en subterranis o interiors places que de fet es troben a la superfície o a l’exterior i que són gratuïtes. 

 

Aquestes consideracions han motivat la modificació de la metodologia per la determinació del 

nombre d’aparcaments en origen a Barcelona en l’estudi present. 

 

En quant a la resta de l’àmbit d’estudi, es va realitzar el mateix càlcul que en el cas del turisme privat, 

es a dir, per determinar les places d’aparcament de motocicletes va multiplicar el parc de 

motocicletes (sense ciclomotors) de la resta de la RMB per un factor igual a 0,4. Entenem que el fet 

de no tenir en compte els ciclomotors per la determinació de l’aparcament en origen va ser el resultat 

d’una simplificació metodològica i en l’estudi present sí que es tenen en compte. 

 

Així doncs, en l’estudi present hem augmentat el percentatge de motocicletes que aparca en origen 

en aparcaments interns o subterranis d’un 40% en l’estudi anterior (percentatge assumit) fins a un 83% 

en l’estudi actual (percentatge ponderat que prové de l’EMEF’17) i a més hem tingut en compte el 

parc de ciclomotors. 

 

Tots aquests canvis, tant per Barcelona com per la resta  del SIMMB, han tingut importants 

repercussions sobres els costos estimats d’aquesta partida. 

 

Finalment, volem recalcar el fet que al calcular un IBI propi de les places de motocicletes i ciclomotors 

estem introduint una lleugera modificació metodològica respecte l’estudi anterior, ja en aquell cas 

es va assignar el mateix IBI a aquestes places que a les del turisme privat. 

Modificació de Simulador: Aparcament en origen de la motocicleta i el ciclomotor. Hem modificat el 

Simulador per tal d’adaptar-lo a aquests canvis metodològics. En concret hem introduït dues noves 

files al llibre principal on consten el nombre de motocicletes i ciclomotors a Barcelona i el percentatge 

d’aquestes que aparca en origen en aparcaments interiors o subterranis a Barcelona. També hem 

introduït una fila on consta el percentatge ponderat de motocicletes i ciclomotors que utilitza 

aparcaments interns o subterranis en origen a la resta del SIMMB. Hem refet els càlculs del cost 

associat a l’aparcament en origen al llibre auxiliar dedicat a la motocicleta i el ciclomotor. 

 

A més, ara el valor del IBI associat a les places d’aparcament en propietat de motocicletes i 

ciclomotors en el llibre principal no està enllaçat al valor del IBI de les places d’aparcament de 

turismes privat, sinó que s’introdueix a mà en la fulla dedicada a la motocicleta. 
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7.2.8. Consum de combustible i 

electricitat 

 

Els consums de combustibles i electricitat de 

la motocicleta i el ciclomotor s’han obtingut 

a partir de les estimacions realitzades per 

l’Institut Cerdà. Els consums mesurats en TEP 

s’han traduït a litres o kWh amb els 

corresponents factors de conversió 

(l’apartat 5.3). 

 

En quant als preus dels combustibles, s’han 

aplicat els mateixos que els determinats i 

explicats en l’apartat  7.2.8 corresponent al 

turisme privat. 

 
Fonts utilitzades: 

 Preu per litre segons el tipus de combustible: veure 

apartat 7.1.8 corresponent al consum de 

combustible del turisme privat. 

 Densitat del combustible segons tipus: veure 

apartat 5.3 i 7.1.8. 

 

7.2.9. Consum de lubricant 

 

Com en l’estudi anterior, s’utilitza la mateixa 

metodologia que la definida pel turisme 

privat, adaptant les diferents dades 

d’entrada a les motocicletes i ciclomotors. 

 

Com el consum de combustible està 

segmentat en funció de l’àmbit urbà i 

interurbà, el consum de lubricant també es 

distribueix entre aquests dos àmbits. 

 
Fonts utilitzades: 

 Cost mitjà del lubricant (€/litre): actualització 

mitjançant la inflació acumulada a Catalunya del 

valor de SENER 2014. 

 Ràtio consum de lubricant / consum de 

combustible: mateix valor que SENER 2014. 

 Consum de combustible: veure apartats 5.3 i 7.2.8. 

 Inflació interanual acumulada a Catalunya: INE. 

7.2.10. Pneumàtics, manteniment i 

reparacions 

 

Com en l’estudi anterior, la metodologia 

seguida per la determinació d’aquests 

costos és anàloga a la del turisme privat, 

adaptant-la al mode de motocicletes. 

 
Fonts utilitzades: 

 Preu mitjà de 2 pneumàtics de motocicleta: 

actualització mitjançant la inflació interanual 

acumulada a Catalunya de SENER 2014. 

 Inflació interanual acumulada a Catalunya: INE. 

 Vida útil dels pneumàtics en funció de la velocitat: 

mateix valor de SENER 2014, que al seu torn 

documenta que el valor prové del Ministerio de 

Fomento 2014. 

 Consum de combustible del vehicle tipus: mateix 

valor de SENER 2014, que al seu torn documenta 

que el valor prové del Ministerio de Fomento 2014. 

 Constant de manteniment, k: actualització 

mitjançant la inflació interanual acumulada a 

Catalunya de SENER 2014, que al seu torn 

documenta que el valor prové del Ministerio de 

Fomento. 

 Vehicles-km de la motocicleta i el ciclomotor en 

l’àmbit urbà i interurbà: veure apartat 4.2. 

 Velocitats de referència per l’àmbit urbà i interurbà: 

veure apartat 5.4. 

 

7.2.11. Temps de recorregut 

 

Per determinar el cost del temps associat a 

la mobilitat en motocicleta i ciclomotor s’ha 

utilitzat la mateixa metodologia i la mateixa 

fórmula que pel turisme privat, modificant 

les dades d’entrada per aquest mode. 

 
Fonts utilitzades: 

 Velocitat de recorregut a l’àmbit urbà i interurbà: 

veure apartat 5.4. 

 Valor unitari del temps (€/h): veure apartat 5.1. 

 Viatges-km en l’àmbit urbà i interurbà: veure 

apartat 4.3. 
 

 

 

7.3. Bicicleta privada 

 

Els principals costos interns associats a les 

bicicletes privades són els costos per les 

persones usuàries: propietat o ús, 

manteniment, reparacions i accessoris, 

multes, lloguer de places d’aparcament i 

costos del temps de recorregut. 

 

Tanmateix, també es calculen i s’imputen els 

costos per les diferents administracions 

derivats del manteniment de les xarxes de 

carril-bici i dels aparcaments Bicibox i els 

aparcaments en superfície (tipus “U”). 
 

7.3.1. Costos de propietat o d’ús 

 

El cost de propietat unitari de la bicicleta és 

igual al cost d’adquisició d’aquesta 

amortitzat entre la seva vida útil (establerta 

en 12 anys en l’apartat 4.1) per estimar el seu 

preu en termes anuals. En l’estudi present, 

com en l’anterior, s’ha diferenciat entre el 

cost d’adquisició de les bicicletes 

convencionals i el de les bicicletes 

elèctriques. 

 

El preu unitari anual es multiplica pel parc de 

bicicletes privades (diferenciant també 

entre convencionals i elèctriques) al SIMMB i 

així s’obté el cost total de propietat. La 

metodologia seguida és anàloga a l’estudi 

anterior, amb algunes qualificacions que 

expliquem a continuació. 

 

En l’estudi present, la font utilitzada per 

aproximar el cost d’adquisició de les 

bicicletes convencionals a Espanya ha estat 

la Asociación de Marcas de Bicicletas de 

España (AMBE). En base a les informacions 

d’aquesta font s’ha calculat el preu mitjà 

ponderat de les bicicletes convencionals a 

Espanya i aquest s’ha aplicat al SIMMB. 

 

En l’estudi anterior, segons s’explica al 

document metodològic, el cost 

d’adquisició es va calcular a partir de la 

ponderació del preu mig d’una bicicleta 

produïda a Espanya i el preu mig 

d’importació (les fonts utilitzades no estaven 

explícitament documentades en l’apartat 

corresponent, però sembla que van realitzar 

una elaboració pròpia a partir de les dades 

del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio). 

  

A l’hora d’actualitzar els costos en l’estudi 

present, hem considerat que utilitzar preus 

mitjans de producció i importació no 

acaben de reflectir correctament el preu de 

mercat que paguen les persones usuàries. 

En aquest sentit, i donat que hi ha fonts 

alternatives, hem conclòs que és 

convenient canviar la font utilitzada. 

 

Aquest canvi de font ha implicat un 

augment molt significatiu del cost 

d’adquisició de les bicicletes convencionals 

l’any 2017 en relació a SENER 2014 (de 208,4 

€ a 499,25 €). De fet, el preu mitjà ponderat 

enregistrat per la AMBE en 2014 ja era molt 

més elevat que el calculat per SENER 2014. 

 

Pel que fa al preu d’adquisició de les 

bicicletes elèctriques, s’ha actualitzat la 

dada de SENER 2014 per l’any 2017, 

publicada per aquesta mateixa associació 

(AMBE). Entre els anys 2014 i 2017 s’observa 

un increment important del preu unitari 

mitjà, del 62% (de 1.304,4 € a 2.107 €). Aquest 
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increment no s’ha vist influït per cap canvi 

de font, ja que tant l’estudi anterior com el 

present utilitzen la mateixa. 

 

Aquests importants canvis en els costos 

d’adquisició respecte l’estudi anterior, així 

com l’espectacular creixement del parc de 

bicicletes elèctriques (veure apartat 4.1), 

que són més cares, han comportat 

creixements molt significatius d’aquesta 

partida de costos de la bicicleta privada i 

també dels costos de manteniment 

associats (veure apartat 7.3.2), creixements 

que es veuran reflectits en els resultats de 

costos interns totals i unitaris d’aquest mode 

(apartat 9). 

 

Finalment, al preu d’adquisició estimat se li 

ha afegit el cost d’un cadenat de seguretat.  

Aquest cost s’ha agregat al cost 

d’adquisició i també s’ha amortitzat amb el 

mateix període d’amortització que la 

bicicleta.  

 

En els estudis de SENER 2008, SENER 2012 i 

SENER 2014, la font utilitzada del preu  del 

cadenat, segons s’explica en els respectius 

documents metodològics, va ser una 

consulta a comerciants. En el present estudi, 

el cost del cadenat s’ha obtingut 

actualitzant el cost indicat en l’estudi 

anterior mitjançant la inflació acumulada a 

Catalunya entre els anys 2014 i 2017. 

 

Val a dir que hem detectat que, tot i que en 

el document metodològic de l’estudi 

anterior s’explica que el cost del cadenat es 

va afegir al cost d’adquisició de la bicicleta 

                               
8 A partir de la investigació de possibles fonts, sembla ser que 
SENER 2014 va extraure el valor de l’Enquesta Baròmetre de la 

privada, en el Simulador 2014 en els costos 

d’adquisició de la bicicleta privada no 

consta aquest cost. Els costos d’adquisició 

de la bicicleta convencional i elèctrica 

introduïts al Simulador 2014 són els costos 

sense incloure el cadenat, a partir del que 

es desprèn del document metodològic de 

SENER 2014. 

 

La inclusió del cost del cadenat en l’estudi 

present, ha comportat un creixement dels 

costos de propietat respecte l’estudi 

anterior encara major a l’explicat 

precedentment. 

 
Fonts utilitzades: 

 Preu unitari de les bicicletes convencionals: 

elaboració pròpia partir de El sector de la bicicleta 

en cifras 2017, de AMBE. 

 Preu unitari de les bicicletes elèctriques: El sector de 

la bicicleta en cifras 2017, de AMBE. 

 Parc de bicicletes privades convencionals i 

elèctriques: veure apartat 4.1. 

 Preu d’un cadenat de seguretat: Actualització del 

valor de SENER 2014 mitjançant la inflació interanual 

acumulada (IPC) a Catalunya entre 2014 i 2017. 

 Inflació interanual acumulada (IPC) a Catalunya 

entre 2014 i 2017: Elaboració pròpia a partir del INE. 

 

bicicleta 2014 (“Persones usuàries de la bicicleta amb alguna 
freqüència”) 

7.3.2. Manteniment, reparacions i 

accessoris 

 

El cost unitari de manteniment, reparacions i 

accessoris s’ha establert com un 

percentatge del 12% respecte el cost 

d’adquisició per les bicicletes 

convencionals i del 15% per les bicicletes 

elèctriques. El percentatge associat a les 

bicicletes elèctriques és superior per reflectir 

que incorporen un motor i, en general, un 

sistema mecànic més complex. 

 

Aquests percentatges provenen dels estudis 

de SENER 2008, SENER 2012 i SENER 2014 i no 

s’han modificat. Donada la manca de fonts 

específiques, em pres per assumpció 

aquests percentatges com a representatius. 

Multiplicant els costos unitaris de 

manteniment pel parc de bicicletes 

privades convencionals i elèctriques s’obté 

una primera aproximació al cost total 

d’aquesta partida. 

 

Ara bé, segons la parametrització del 

Simulador 2014, el cost de manteniment 

calculat a partir dels percentatges indicats i 

el parc de bicicletes privades es va esmenar 

mitjançant una variable addicional que 

recollia una estimació del “Percentatge de 

bicicletes en ús quotidià”. El supòsit implícit 

d’aquest càlcul és que només a les 

bicicletes que tenen un ús freqüent se’ls 

associa un cost manteniment. 

 

La inclusió d’aquesta variable addicional i la 

seva font no va ser documentada en l’estudi 

instrumental anterior. En l’estudi present, 

hem considerant adient mantenir la 

metodologia plasmada al Simulador i 

documentar-la. 

 

En l’estudi present, hem pres la dada de 

“Persones usuàries de la bicicleta amb 

alguna freqüència” a Catalunya de 

l’Enquesta Baròmetre de la bicicleta 2017 i 

l’hem utilitzat per estimar  el “Percentatge 

de bicicletes en ús quotidià” al SIMMB a 

efectes del càlcul del cost de manteniment, 

sota el supòsit que no hi ha diferències entre 

els dos àmbits territorials8. 

 

Addicionalment, s’ha de tenir en compte 

que el percentatge de “Persones usuàries 

de la bicicleta amb alguna freqüència” no 

és equivalent a “Percentatge de bicicletes 

en ús quotidià”. El supòsit que s’està 

assumint al utilitzar la primera com estimador 

de la segona és que no hi ha diferències en 

la freqüència d’ús entre les persones que 

disposen d’alguna bicicleta pròpia i les 

persones que no en disposen i que, per tant, 

les persones que disposen de bicicleta la 

utilitzen en la proporció detectada per 

l’Enquesta Baròmetre de la bicicleta. 
 
Fonts utilitzades: 

 Cost de manteniment anual de les bicicletes 

convencionals: fixat en un 12% del cost d’adquisició 

per assumpció, seguint els estudis de SENER 2008, 

SENER 2012 i SENER 2014. 

 Cost de manteniment anual de les bicicletes 

elèctriques: fixat en un 15% del cost d’adquisició per 

assumpció, seguint l’estudi de SENER 2014. 

 Percentatge de bicicletes en ús quotidià al SIMMB: 

Establert igual al percentatge de persones usuàries 

de la bicicleta amb alguna freqüència a Catalunya 

Modificació de Simulador: Cost del cadenat de 

la bicicleta. Hem modificat el Simulador per 

incloure el cost del cadenat en l’estimació 

dels costos de propietat. En concret, hem 

modificat una fila que no es feia servir en els 

càlculs de la fulla dedicada a la bicicleta del 

llibre principal i la hem utilitzat per introduir el 

cost del cadenat com a variable d’entrada. 

Després, hem tingut el compte el cost del 

cadenat en la determinació del cost de 

propietat de la bicicleta en el llibre auxiliar de 

la bicicleta. 
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segons les dades de l’Enquesta Baròmetre de la 

bicicleta 2017, DTES. 

 Parc de bicicletes privades convencionals i 

elèctriques al SIMMB: veure apartat 4.1. 

 Cost d’adquisició de les bicicletes convencionals i 

elèctriques: veure apartat 7.3.1. 

 

7.3.3. Multes 

 

En el present estudi s’ha optat per, en el cas 

de la bicicleta privada, seguir la mateixa 

metodologia que l’explicada pel turisme 

privat i la motocicleta i ciclomotor, és a dir, 

imputar les multes urbanes i interurbanes per 

infraccions de trànsit als diferents modes de 

transport susceptibles de ser multats en 

funció de la seva mobilitat (vehicles-km). En 

aquest sentit, ens remetem a les 

explicacions donades amb anterioritat 

(apartats 7.1.5 i 7.2.5). 

 
Fonts utilitzades: 

 Drets reconeguts per multes a Barcelona: 

Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de 

Barcelona, 2017. 

 Drets reconeguts per multes a Sabadell: Liquidació 

del Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell, 2017. 

 Drets reconeguts per multes a Terrassa: Liquidació 

del Pressupost de l’Ajuntament de Terrassa, 2017. 

 Recaptació per multes a la Diputació de 

Barcelona: Memòria anual de l’ORGT 2017. 

 Drets reconeguts per multes del Servei Català del 

Trànsit: Liquidació del Pressupost de la Generalitat 

de Catalunya, Entitats Autònomes, 2017. 

 Vehicles-km de la bicicleta privada i de la resta de 

modes susceptibles de rebre multes: veure apartats 

4.2 i 7.1.5. 

 

7.3.4. Temps de recorregut 

 

La metodologia seguida ha estat la mateixa 

que la descrita pel turisme privat i per la 

motocicleta i el ciclomotor (apartats 7.1.12 i 

7.2.11). 

 

Les variables que intervenen en els càlculs 

són: les velocitats de circulació urbana i 

interurbana, el valor del temps i els viatges-

km urbans i interurbans. 

Com en l’estudi anterior, s’ha calculat la 

velocitat mitjana ponderada urbana i 

interurbana de les bicicletes convencionals i 

elèctriques en funció dels respectius parcs 

de vehicles sota el supòsit que la mobilitat 

mitjana per vehicle és la mateixa pels dos 

tipus de bicicletes. 
 
Fonts utilitzades: 

 Velocitats de circulació urbanes i interurbanes de 

les bicicletes convencionals i elèctriques: veure 

apartat 5.4. 

 Valor del temps: veure apartat 5.1. 

 Viatges-km urbans i interurbans: veure apartat 4.3. 

 Parc de bicicletes privades convencionals i 

elèctriques: veure apartat 4.1. 

 

7.3.5. Infraestructures (carril-bici i 

aparcaments per a bicicletes) 

 

Per a l’avaluació del cost de les 

infraestructures de les bicicletes s’ha emprat 

la mateixa metodologia que l’estudi 

anterior, que es basa en computar el cost 

del carril-bici segregat i dels aparcaments 

per a bicicletes. 

 

Per avaluar el cost del carril bici s’ha tingut 

en compte el cost d’amortització anual. 

Aquest s’ha calculat a partir de la vida útil, 

del preu mitjà del carril-bici per metre lineal i 

dels quilòmetres d’infraestructura. 

 

El nombre de quilòmetres d’infraestructures 

de carrils bici ja ha estat determinat amb 

anterioritat (apartat 4.4.3), obtenint la seva 

desagregació entre xarxa urbana i 

interurbana. 

 

En quant a la vida útil considerada s’ha 

mantingut la mateixa que en l’estudi 

anterior (30 anys). 

Respecte el preu mitjà considerat s’ha optat 

per mantenir les fonts de l’estudi anterior i 

actualitzar els valors mitjançant la inflació 

acumulada després d’avaluar d’altres 

alternatives possibles. En particular, s’ha 

considerat utilitzar pel cost mitjà del carril-

bici interurbà una estimació a partir de les 

projeccions i pressupostos consignats en la 

documentació del pdM 2013-2018, però 

finalment s’ha descartat aquesta opció, 

perquè no ens ha semblat prou sòlida i 

perquè introduïa variacions molt importants 

en relació als valors de l’estudi anterior. 

 

Addicionalment, segons el Simulador 2014, 

en l’estudi anterior s’estimava el cost del 

carril-bici diferenciant el carril-bici pintat i el 

carril-bici segregat o protegit, ja que a cada 

una d’aquestes dues tipologies li associa un 

cost diferent. Aquest detall no va quedar 

documentat. 

 

Els costos per metre lineal del carril-bici 

protegit i del carril-bici pintat provenien 

d’una actualització en funció de la inflació 

acumulada dels costos identificats per l’any 

2008 a partir de les informacions incloses en 

el document Red Básica de Vías Ciclistas de 

Madrid del Plan Director de Movilidad 

Ciclista de Madrid, document nº8 Costes y 

programación, Ayuntamiento de Madrid, 

abril 2008. En concret, a la xarxa de carril-

bici pintat se li associa el cost mínim 

identificat en aquest document i a la resta 

el cost mitjà. 

 

Segons els percentatges introduïts al 

Simulador 2014, el 68% del carril-bici 

correspon al carril-bici protegit i la resta al 

carril-bici pintat. Aquesta proporció es 

Modificació de Simulador: Multes a la bicicleta 

privada. Hem modificat el Simulador per 

adaptar-lo a aquest canvi metodològic. Al 

llibre principal no ha calgut introduir cap 

modificació substancial, però al llibre auxiliar 

de la bicicleta ha calgut introduir 

modificacions més importants, ja que s’han 

reproduït les dades de mobilitat 

desagregades per modes de transport i 

àmbits d’igual  manera que s’ha fet pel 

turisme privat i la motocicleta (i ciclomotor) 

per tal de realitzar la  imputació de les multes 

a la bicicleta privada. 
 

 

 Modificació de la metodologia: Multes a la 

bicicleta privada. En l’estudi anterior es va 

optar per, davant la manca de fonts 

estadístiques específiques, partir 

d’informacions publicades a premsa respecte 

la recaptació per multes a ciclistes a 

Barcelona ciutat. Davant de la impossibilitat 

de actualitzar les dades a partir de notícies de 

premsa, s’ha optat per modificar la  

metodologia. 

 

En aquesta modificació metodològica també 

ha intervingut la següent consideració: si en els 

apartats de multes corresponents al turisme 

privat i a la motocicleta (i ciclomotor) ja es 

tenen en compte el total de recaptacions (o 

drets reconeguts) dels diferents ens 

competents, al atribuir una recaptació 

suplementaria a la bicicleta en funció de 

dades aparegudes en noticies de premsa es 

pot produir una possible doble 

comptabilització de la recaptació per multes 

a la bicicleta, doble comptabilització que 

hem volgut evitar. 
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manté tant en l’àmbit urbà com en 

l’interurbà. 

 

Cal tenir en compte que SENER 2014 no 

indica cap font respecte aquets 

percentatges, ni en el document 

metodològic ni en el Simulador 2014. Per 

tant, tenim problemes per indicar i 

actualitzar les fonts d’aquestes proporcions. 

En concret, en la documentació del pdM 

2013-2018 no hi ha informació al respecte. 

 

Davant d’aquestes dificultats, en l’estudi 

present s’ha optat per mantenir la 

metodologia i els percentatges de l’estudi 

anterior, però documentant les mancances 

detectades amb l’objectiu de tenir-les en 

compte i millorar les fonts i les estimacions en 

futurs estudis instrumentals. 

 

Els aparcaments en superfície considerats 

en aquest apartat inclouen els 

aparcaments tipus U i els BiciBox. Aquests 

aparcaments es consideren al seu cost de 

producció i manteniment en termes anuals, 

ja que es tracta d’instal·lacions gratuïtes 

proveïdes per les administracions a les 

persones usuàries. 

 

Pel que fa als aparcaments tipus U, s’ha 

partit de la dada publicada a l’Anuari 

estadístic de la ciutat de Barcelona 2018 

respecte el nombre d’aparcaments en 

superfície i s’ha extrapolat al conjunt del 

SIMMB en funció dels quilòmetres de xarxa 

ciclable a Barcelona i al conjunt del SIMMB, 

sota el supòsit que la densitat 

                               
9 S’observa que Sener 2014 no va actualitzar en el Simulador la 
dada de quilòmetres de carrils bici a la ciutat de Barcelona, ja que 
la dada que hi ha introduïda, 97 quilòmetres, és la dada de l’any 

d’aparcaments tipus U és la mateixa en tot 

l’àmbit en proporció als quilòmetres de 

xarxa. En aquest sentit, s’ha seguit la 

metodologia de l’estudi anterior9. 

 

En quant al cost unitari dels aparcaments 

tipus U, s’ha optat per actualitzar mitjançant 

la inflació acumulada el valor de l’estudi 

anterior. Per calcular el cost unitaris en 

termes anuals s’ha mantingut la seva vida 

útil en 10 anys. Finalment, multiplicant el 

nombre d’aparcaments en superfície tipus U 

pel seu cost unitari en termes anuals s’ha 

obtingut el cost total associat a aquests 

aparcaments. 

 

Les places als aparcaments BicicBox a 

l’àrea metropolitana de Barcelona l’any 

2017 van ser 1.729 (un 22% més que l’any 

2014), distribuïdes en 156 mòduls. 

L’avaluació del seu cost anual es realitza 

multiplicant el nombre de places pel la 

suma del cost unitari mitjà d’instal·lació en 

termes anuals (considerant una vida útil de 

15 anys) i del cost unitari de manteniment. 

La  metodologia seguida ha estat la mateixa 

que l’estudi anterior, tot actualitzant els 

valors unitaris10. 

 

En l’estudi present, no s’han tingut en 

compte estacions d’implantació recent, en 

particular: la Biciestació (a l’estació de FGC 

Sarrià, 75 places), la BiciUAB (a l’estació de 

FGC de la UAB, 60 places), les estacions de 

BiTiBi (144 places), l’estació de FGC de  Sant 

Quirze (5 places) i l’estació de RENFE de 

Santa Maria de Palautordera (28 places)11. 

2012. La dada  per 2014 va ser de 116 km. En conseqüència, 
l’estimació del nombre total d’aparcaments tipus U és incorrecte 
(esbiaixada a l’alça) i el cost associat també. 

D’aquest fet es dedueix una certa 

infravaloració dels costos d’aparcament 

que s’hauria de valorar en futurs estudis 

instrumentals de costos.  

 

Finalment, no s’ha assignat cap cost 

d’inversió associat als aparcaments per 

bicicletes elèctriques, ja que la bateria es 

pot extreure i carregar en un endoll 

convencional. El criteri seguit ha estat el 

mateix que en l’estudi anterior. 
 
Fonts utilitzades: 

 Quilòmetres de carril-bici urbans i interurbans al 

SIMMB: veure apartat 4.4.3). 

 Percentatges de carrils-bici pintats i protegits 

(urbans i interurbans): mateixos percentatges que 

SENER 2014. 

 Costos del carril-bici en €/ml (pintats i segregats): 

actualització mitjançant la inflació acumulada  a 

Catalunya 2104-2017 dels valors de SENER 2014, que 

deriven de l’estudi Red Básica de Vías Ciclistas de 

Madrid del Plan Director de Movilidad Ciclista de 

Madrid, document nº8 Costes y programación, 

Ayuntamiento de Madrid, abril 2008. 

 Vida útil del carril-bici: establerta en 30 anys com en 

SENER 2014. 

 Quilòmetres de carril bici a Barcelona: Anuari 

Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2018, 

Ajuntament de Barcelona. 

 Aparcaments en superfície i soterranis de bicicletes 

a Barcelona:  Anuari Estadístic de la Ciutat de 

Barcelona 2018, Ajuntament de Barcelona. 

 Cost €/unitat dels aparcaments en superfície tipus 

U: actualització mitjançant la inflació acumulada a 

Catalunya 2014-2017 del valor de SENER 2014. 

 Vida útil aparcaments en superfície tipus U: mateix 

valor que SENER 2014. 

 Nombre de places d’aparcaments BiciBox: Informe 

2017, Dades socioeconòmiques i de mobilitat a 

l’àrea metropolitana de Barcelona, Abril de 2018, 

AMB (pàg. 51). 

 Costs unitaris d’instal·lació i de manteniment de les 

places de Bicibox: actualització dels valors de 

SENER 2014 mitjançant la inflació acumulada a 

Catalunya entre 2014 i 2017. Els valors de SENER 2014 

10 En l’estudi anterior referit a 2014, el cost unitari mità d’instal·lació 
utilitzat en els càlculs no es va actualitzar i es va fer servir el valor 
de 2012, pel que els costos d’instal·lació estaven lleugerament 

corresponien a una elaboració pròpia a partir de 

les dades proporcionades pel servei BiciBox. 

  Vida útil dels BiciBox: establerta igual que SENER 

2015 (15 anys). 

 

7.3.6. Aparcaments en destinació 

(lloguer) 

 

En aquest apartat s’avalua el cost de les 

places de lloguer en aparcaments 

subterranis. Aquest cost també es va tenir en 

compte en l’estudi anterior, però en aquell 

cas es va documentar junt amb el cost de 

les infraestructures i els aparcaments en 

superfície. En l’estudi present, hem preferit 

presentar-lo per separat, ja que aquest és un 

cost que suporten les persones usuàries a 

través dels lloguers i no les administracions. 

 

Per la determinació del cost de 

l’aparcament de lloguer s’ha partit del 

nombre de places d’aparcaments en 

subterranis a Barcelona de B:SM, BASMA i 

SABA. El cost total s’ha obtingut multiplicant  

 

el nombre de places per una estimació del 

cost anual de lloguer. Aquest procediment 

pot comportar un biaix a l’alça, ja que 

pressuposa que totes les places es lloguen. 

La metodologia seguida, si bé és similar a la 

de l’estudi anterior, no és exactament igual. 

 

En l’estudi anterior, es va documentar que 

es també es va avaluar el cost de les places 

d’aparcament de Biceberg, però de fet, al 

analitzar el Simulador 2014 s’observa que 

aquest no consta.  

esbiaixats a la baixa pel valor de la inflació acumulada entre 2012 
i 2014. 
11 Dades i localitzacions del pdM 2020-2025. 
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En l’estudi present, tampoc s’han tingut en 

compte els Biceberg, ja que s’ha considerat 

poc representatiu (ens consta una estació 

en funcionament de 46 places a Vilafranca 

del Penedès, segons la documentació del 

pdM 2020-2025), ni tampoc la xarxa 

d’aparcaments privats VidebikeBCN, 

d’implantació recent. 
 
Fonts utilitzades: 

 Nombre de places d’aparcaments subterranis de 

bicicletes a Barcelona: Anuari Estadístic de la Ciutat 

de Barcelona 2018, Ajuntament de Barcelona. 

 Cost del lloguer d’una plaça d’aparcament 

subterrani de bicicleta: actualització mitjançant la 

inflació acumulada a Catalunya entre 2014 i 2017 

del valor de SENER 2014, que alhora provenia d’una 

actualització d’una consulta anterior efectuada a 

B:SM. 

7.3.7. Assegurances 

 

Com en l’estudi anterior, es considera que 

les xifres d’assegurances de bicicletes no 

són significatives. En general els propietaris 

de bicicletes no solen assegurar-les, tot i que 

algunes administracions (Ajuntaments) o 

associacions (BACC, Bicicleta Club de 

Catalunya) en promouen el registre i 

assegurança (a un preu molt rebaixat) 

contra els robatoris. 

 

 

 

 

7.4. Transport viari de mercaderies 

 

Per determinar els costos d’operació del 

transport de mercaderies per carretera s’ha 

partit de les variables de mobilitat i 

funcionals descrites als apartats 4 i 5. A partir  

d’aquestes variables i seguint la 

metodologia de l’estudi anterior, s’ha 

efectuat una adaptació dels costos recollits 

i publicats per l’Observatori de costos del 

transport de mercaderies per carretera de 

Catalunya (OCTMCC) que publica el 

Departament de Territori i Sostenibilitat. En 

concret, s’ha utilitzat la publicació Butlletí de 

transports. Número 80 - Abril 2018, de la 

Direcció General de Transports i Mobilitat. 

 

En aquest apartat només en tenen en 

compte els costos d’operació; en l’apartat 

7.11.1 s’exposa la metodologia pel càlcul 

dels costos d’ús. 

 

Els modes de transport de mercaderies per 

carretera es poden classificar entre lleugers 

i pesants seguint el criteri d’aquest estudi, 

del propi pdM 2020-2025 i d’altres estudis 

instrumentals en l’elaboració de les dades 

de mobilitat, parc, consum i emissions. 

Aquesta classificació es basa en la definició 

proporcionada pel Ministerio de Fomento 

en la Encuesta permanente del transporte 

de mercancías por carretera (EPTMC) 

segons la qual es defineix l’àmbit 

poblacional dels vehicles pesants, és a dir, 

“els caps tractors amb capacitat 

d'arrossegament de més de 3,5 tones i els 

vehicles rígids o camions amb capacitat de 

càrrega útil superior a 3,5 tones i amb un pes 

màxim autoritzat superior a 6 tones” (EPTMC 

2017). 

 

Així doncs, les diferents tipologies incloses 

per l’OCTMCC s’agrupen en dues 

categories de lleugers i pesants de la forma 

següent: 

 

 Mercaderies lleugeres 

o Furgoneta 1,5 t de càrrega útil, 

PMA 3.500 kg. 

o Camió lleuger 3 t de càrrega 

útil, PMA 6.000 kg. 

 Mercaderies pesants 

o Camió mitjà 10 t de càrrega 

útil, PMA 14.000 kg. 

o Camió pesant 16 t de càrrega 

útil, PMA 26.000 kg. 

o Conjunt articulat 25 t de 

càrrega útil, PMA 40.000 kg. 

o Tren de carretera 25 t de 

càrrega útil, PMA 40.000 kg. 

o Camió frigorífic semipesant 9,5 

t de càrrega útil, PMA 18.000 

kg. 

o Articulat frigorífic 25 t de 

càrrega útil, PMA 40.000 kg. 

o Articulat cisterna 27 t de 

càrrega útil, PMA 40.000 kg. 

o Portacontenidors 25 t de 

càrrega útil, 40.000 kg. 

o Portacontenidors 29 t de 

càrrega útil, 44.000 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificació de la metodologia: Costs dels aparcaments de lloguer de les bicicletes privades. En l’estudi 

anterior, es van realitzar dues operacions addicionals per calcular el cost dels aparcaments de lloguer 

de les bicicletes. En primer lloc, na extrapolació de les places d’aparcaments de Barcelona a la resta 

de la RMB a partir dels quilòmetres de carrils-bici. En segon lloc, segons els càlculs introduïts en el 

Simulador de SENER 2014 es tenia en compte una amortització del cost anual de lloguer entre la vida 

útil aproximada pels aparcaments (30 anys).  

 

D’una banda, en l’estudi present no s’ha realitzat cap extrapolació de les places d’aparcaments 

subterranis al SIMMB en funció dels quilòmetres de carril-bici perquè en aquest cas no ens ha semblat 

una operació prou justificada, a diferència amb la metodologia seguida per determinar els costos 

dels aparcaments en superfície tipus U. Aquesta modificació metodològica ha tingut l’efecte de 

disminuir els costos d’aquesta partida. D’altra banda, considerem que no hi ha cap raó per amortitzar 

el cost dels lloguers de bicicletes, ja que el cost de lloguer és un cost anual que en cap cas s’amortitza. 

En conseqüència, hem modificat la metodologia i hem imputat el cost total anual del lloguer, sense 

amortitzar. Aquesta modificació ha fet augmentar força els costos d’aquesta partida (ja que abans 

es dividia entre 30 anys i ara no). 

 

Finalment, en l’estudi anterior no es van tenir en compte les places d’aparcament de SABA, mentre 

que en l’estudi present sí que s’han comptabilitzat (representen menys del 3% del total). 
 

 

 
Modificació del Simulador: Costs dels aparcaments de lloguer de les bicicletes privades. S’ha modificat 

el Simulador en concordança amb aquesta modificació metodològica. En concret, s’ha modificat la 

fulla de la bicicleta del llibre principal i la fulla dedicada a l’aparcament en destinació del llibre auxiliar 

de la bicicleta. S’han mantingut les cel·les que intervenien en els càlculs de la metodologia anterior, 

en cas que en algun moment es volgués recuperar. 
 

 

 



// 63 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

Per cadascuna d’aquestes tipologies, 

l’OCTMCC proporciona una estimació dels: 

 

(i) Costos anuals fixes (en €/vehicle-

any: amortització de vehicles 

nous, despeses financeres de 

vehicles nous, assegurances, 

despeses d’estructura i càrregues 

fiscals). 

(ii) Costos variables per temps de 

circulació o horaris (en €/h de 

circulació: personal i dietes). 

(iii) Costos quilomètrics (en €/vehicle-

km: pneumàtics, manteniment i 

reparacions; també proporciona 

una estimació dels costos de 

combustible i de peatges, però 

aquestes no s’utilitzaran ja que es 

faran servir estimacions pròpies). 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

en base a aquestes tres categories de 

costos, afegint els costos d’aparcament, 

d’infraestructura i de multes i profunditzant 

en el cost de combustible, en el present 

estudi s’adopta la següent classificació: 

 

 Costos fixes (en €/vehicle-any) 

o Amortització 

o Despeses financeres 

o Assegurances 

o Despeses d’estructura 

o Càrregues fiscals 

o Aparcament 

 Costos variables en funció del temps 

de recorregut (en €/h de circulació) 

o Personal 

o Dietes 

 Costos variables quilomètrics (en 

€/vehicle-km) 

o Combustibles 

o Pneumàtics 

o Manteniment i reparacions 

o Multes 

 Costos de les infraestructures viàries 

o Lliure circulació 

o Peatges 

 

Addicionalment, s’ha de tenir en compte 

que mentre les dades proporcionades per 

l’OCTMCC segmenten entre les 11 tipologies 

de vehicles indicades anteriorment, en 

l’estudi present només es segmenta entre 

lleugers i pesants. És necessari, per tant, 

ponderar els costos de les 11 tipologies de 

vehicles per obtenir uns costos mitjans per 

lleugers i pesants. Aquesta ponderació s’ha 

realitzat en funció de la distribució del parc 

per tipologia. 

 

En aquest sentit, s’ha seguit la metodologia 

que va quedar plasmada en el Simulador 

2014. A l’hora d’actualitzar aquesta 

distribució per l’any 2017, en l’estudi present 

hem constatat que la font indicada en 

l’estudi anterior no proporciona una 

distribució de la composició del parc 

equivalent a les 11 tipologies que utilitza 

l’OCTMCC. Davant d’aquest fet, en l’estudi 

present hem optat per mantenir la 

distribució del parc per tipologia que va 

quedar implementada al Simulador 2014. 

 
Fonts utilitzades: 

 Butlletí de transports. Número 80 - Abril 2018, 

OCTMCC de la Direcció General de Transports i 

Mobilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya. 

 Aparcament: veure apartats 7.4.1.1 i 7.4.1.2. 

 Combustible: veure apartat 5.3 i 7.1.9. 

 Costos de les infraestructures: veure apartat 6.1. 

 Distribució del parc de vehicles de mercaderies per 

tipologia: mateixa distribució que SENER 2014. 

7.4.1. Costos fixes 

 

Els següents costos fixes es calculen a partir 

dels costos unitaris (en €/vehicle-any) 

proporcionats per l’OCTMCC, ponderats en 

funció de la distribució del parc entre 

tipologies per obtenir els costos mitjans per 

categories lleugers i pesants i multiplicats pel 

parc de vehicles determinat en l’apartat 

4.1. 

 

 Amortització 

 Despeses financeres 

 Assegurances 

 Despeses d’estructura 

 Càrregues fiscals 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior 

tal i com va quedar plasmada al Simulador 

2014, s’han corregit els costos de les 

amortitzacions i de les despeses financeres 

per tal d’adaptar-les al fet que el parc de 

vehicles de mercaderies és superior al parc 

pendent d’amortització (és a dir, que hi ha 

una proporció del parc que circula 

completament amortitzat). 

 

Aquesta correcció, que aplica tant a 

lleugers com a pesants, s’ha efectuat 

mitjançant la multiplicació per una 

estimació dels percentatges del parc 

completament amortitzat i del parc 

pendent d’amortització. 

 

L’estimació del percentatge del parc 

pendent d’amortització s’ha calculat a 

partir del nombre de matriculacions de 

camions i furgonetes en els últims darrers 9 

anys (aquest és el període d’amortització, 

igual al establert en l’estudi anterior, que 

s’ha aproximat a partir de les informacions 

de l’OCTMCC) dividit entre el parc de 

camions i furgonetes a la província de 

Barcelona. 

 

Els supòsits d’aquest procediment són que el 

parc de camions i furgonetes del SIMMB té 

unes  antiguitats iguals a les de la província 

de Barcelona i que no hi ha diferències 

significatives en la proporció del parc 

amortitzat entre lleugers i pesants. En l’estudi 

anterior, es va prendre les dades pel conjunt 

de Catalunya i es van  aplicar a la RMB. 

 

A més d’aquest costos tinguts en compte 

per l’OCTMCC, seguint la metodologia de 

l’estudi anterior, s’han introduït els costos per 

aparcaments de vehicles lleugers i pesants, 

tal i com s’exposa a continuació. 

 

Finalment, els costos fixes s’han distribuït 

entre urbans i interurbans en funció del 

temps de servei estimat urbà i interurbà. El 

temps de servei urbà i interurbà s’ha 

obtingut dividint els vehicles-km urbans i 

interurbans entre les velocitats mitjanes de 

recorregut urbanes i interurbanes. 

 

L’adopció del temps de servei i no dels 

vehicles-km com a referència per distribuir 

els costos fixes entre urbans i interurbans va 

ser la opció metodològica de l’estudi 

anterior que va quedar plasmada al 

Simulador 2014. En l’estudi present, hem 

seguit amb aquesta opció metodològica 

per mantenir una continuïtat amb l’estudi 

anterior i perquè hem volgut reflectir uns 

majors costos associats a la mobilitat urbana 

ocasionats per un major temps de servei 



// 64 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

urbà (que en proporció és superior als 

vehicles-km urbans). 

 
Fonts utilitzades: 

 Matriculacions de camions i furgonetes a la 

província de Barcelona: IDESCAT. 

 Parc de camions i furgonetes a la província de 

Barcelona: IDESCAT. 

 Període d’amortització de camions i furgonetes: 

elaboració pròpia a partir de l’OCTMCC i SENER 

2014, 9 anys. 

 Vehicles-km urbans i interurbans de lleugers i 

pesants: veure apartat 4.2. 

 Velocitat mitjana de recorregut urbana i 

interurbana: veure apartat 5.4. 

 

7.4.1.1. Aparcament de vehicles pesants 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

l’aparcament de vehicles pesants es 

divideix en dos categories segons la 

tipologia d’aparcament: 

 

 Persones usuàries d’aparcaments de 

la xarxa d’aparcaments de vehicles 

pesants. 

 Resta de persones usuàries 

(aparcament en sòl industrial). 

 

Aparcament de lloguer a la xarxa existent 

 

El punt de partida per determinar la xarxa 

existent d’aparcaments de vehicles pesants 

al SIMMB l’any 2017 ha estat la pròpia 

documentació del pdM 2020-2025 (63 

aparcaments). Hem observat un increment 

molt important del nombre d’aparcaments 

respecte els documentats en el pdM 2013-

2018 per l’any 2012 (12 aparcaments, 663 

places, mesura EA6.5). Aquest increment 

pot ser degut a l’ampliació de  la xarxa al 

llarg dels anys, a l’ampliació de l’àmbit de 

planificació de la RMB al SIMMB o a una 

millora de les fonts documentals. En aquest 

sentit, en l’estudi anterior es va 

complementar la dada del pdM 2013-2018 

amb una recerca pròpia que va afegir un 

nombre rellevant d’aparcaments (estimació 

de 17 aparcaments i 1.591 places 

addicionals). 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

la determinació del cost de l’aparcament 

en la xarxa existent ha consistit en multiplicar 

el nombre de places estimades, per la 

superfície mitjana per plaça, pel preu de 

lloguer mitjà (en €/m2) i pel grau 

d’ocupació (en tant per cent). 

 

El nombre de places s’ha estimat 

multiplicant el nombre d’aparcaments per 

la mitjana de nombre de places per 

aparcament segons les informacions del 

pdM 2013-2018, davant la manca 

d’informacions específiques (3.481 places). 

 

La superfície mitjana per plaça s’ha 

mantingut igual que en l’estudi anterior, que 

derivava d’una elaboració pròpia. 

El preu de lloguer mitjà s’ha elaborat 

aplicant l’increment de la inflació 

acumulada a Catalunya entre els anys 2014 

i 2017 a les tarifes recollides en l’estudi 

anterior en funció de la seva dimensió i 

calculant la mitjana. Aquest procediment 

s’ha vist motivat pel fet que CIMSALA, 

institució que va servir de referència en 

l’estudi anterior per aquestes variables, no 

ha publicat tarifes actualitzades. 

 

El grau d’ocupació s’ha mantingut amb el 

mateix valor que l’estudi anterior, en el qual 

ja es va indicar que era una primera 

aproximació susceptible de ser millorada. 

 

De fet, considerem que tot aquest apartat 

és susceptible de ser millorat en properes 

edicions dels estudis instrumentals de costos, 

en especial en quant a les fonts utilitzades 

per tal d’afinar els càlculs. De totes maneres, 

s’ha de tenir en compte el seu poc pes en 

els costos totals d’operació dels vehicles 

pesants de transport de mercaderies (al 

voltant d’un 0,15%), pel que una variació del 

cost estimat tindria un efecte marginal. 

 
Fonts utilitzades: 

 Nombre d’aparcaments de vehicles pesants als 

SIMMB: document 3. Mesures, pdM 2020-2025 (pàg. 

144). 

 Mitjana de nombre de places per aparcament: 

elaboració a partir de les dades del pdM 2013-2018, 

document D4. Les mesures del pla, mesura EA6.5 

(pàg. 157). 

 Tarifes de lloguer per dimensió de la plaça: 

aplicació de la inflació acumulada a Catalunya 

entre 2014 i 2017 a les tarifes recollides per SENER 

2014, que al seu torn provenien de CIMSALA. 

 Superfície mitjana per plaça d’aparcament de 

vehicles pesants: mateix valor que SENER 2014. 

 Grau d’ocupació dels aparcaments de vehicles 

pesants: mateix  valor que SENER 2014. 

 

Aparcament de la resta dels vehicles 

pesants (sòl industrial) 

 

Com en l’estudi anterior, es considera que la 

diferència entre el parc de vehicles pesants 

de mercaderies i les places ocupades 

determinades en l’apartat anterior utilitzen o 

bé espais privats com solars o naus o bé la 

via pública en polígons industrials. Aquesta 

xifra és considerable, ja que la gran majoria 

d’aquests vehicles (al voltant del 94%) no 

aparca en els aparcaments de la xarxa 

considerada en l’apartat anterior. 

 

Donat que no es disposa de dades per 

diferenciar entre les dues modalitats (espais 

privats o via pública), seguint l’estudi 

anterior, es pren el cost mínim d’oportunitat, 

que és el valor del sòl industrial disponible 

per ser ocupat per vehicles pesants. 

 

El cost d’aparcament de la resta de vehicles 

pesants es calcula per la multiplicació del 

parc rellevant, per la superfície mitjana 

ocupada, pel valor del sòl dividida pel 

període d’amortització. 

 

Tot i que la metodologia seguida ha estat 

anàloga a la de l’estudi anterior, 

considerem necessari incloure alguns 

comentaris. 

 

En primer lloc, segons el document 

metodològic anterior, el valor del sòl 

industrial considerat va ser calculat a partir 

de les dades de l’Agència Tributaria de 

Catalunya (ATC). Tanmateix, no hem pogut 

deduir amb quina metodologia es va passar 

de la matriu de valors que proporciona 

l’ATC per quadres i categories d’ubicació a 

un únic valor unitari. En particular, hem 

constatat que no va prendre la mitjana 

simple. Tampoc no és possible que prengués 

la mitjana ponderada, ja que no es disposa 

de cap font que proporcioni les dades de 

superfície disponible per cada un dels 

quadres i categories que indica l’ATC. 

 

En segon lloc, hem observat que en el 

Simulador 2014 s’introduïen dos valors del sòl 

industrial: un en el llibre principal (de 219 

€/m2), que era el consignat en el document 

metodològic de l’estudi referent a l’any 

2014 (i també del 2012), però que no 
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s’utilitzava en els càlculs i un altre en el llibre 

auxiliar de transport de mercaderies per 

carretera (de 141,87 €/m2) que era el que sí 

s’utilitzava en els càlculs. 

 

Confrontats a aquestes problemàtiques, en 

l’estudi present hem optat per actualitzar el 

valor adoptat en el Simulador 2014, 

mitjançant la inflació interanual acumulada 

a Catalunya entre l’any 2012 (últim any en 

el que es va actualitzar el valor) i l’any 2017, 

garantint així una certa continuïtat entre els 

dos estudis. Així doncs, el valor del sòl 

industrial adoptat en l’estudi present és de 

147€/m2. 

 

Tot i això, al Simulador hem actualitzat les 

dades del valor màxim i del valor mínim de 

repercussió del sòl d’ús industrial segons 

l’ATC per mantenir-les com a referència. 

 

L’estimació dels m2 que utilitza cada vehicle 

en mitjana s’ha mantingut igual que en 

l’estudi anterior. 

 

Com en el cas del cost dels aparcaments de 

la xarxa (apartat anterior), considerem que 

aquest apartat també és susceptible de ser 

aprofundit i millorat. S’ha de tenir en 

compte, però, que el pes d’aquest cost 

sobre els costos d’operació totals també és 

marginal (menys del 0,4%). 

 
Fonts utilitzades: 

 Valor del sòl industrial adoptat (€/m2): actualització 

mitjançant la inflació interanual acumulada a 

Catalunya entre 2012 i 2017 del valor de SENER 2014 

i SENER 2012. 

 Valor màxim i valor mínim del valor de repercussió 

del sòl industrial: Valors bàsics immobles urbans sòl, 

construcció, índex correctors 2017, Agència 

Tributaria de Catalunya.  

 Període d’amortització del sòl industrial: s’ha 

mantingut per assumpció el valor de SENER 2014, 20 

anys. 

 Espai de cada plaça d’aparcament de vehicles 

pesants (m2): mateix valor que SENER 2014. 

 Parc de vehicles pesants: veure apartat 4.1. 

 

7.4.1.2. Aparcament de vehicles lleugers 

de mercaderies 

 

En el cas dels aparcaments per vehicles 

lleugers de mercaderies, seguint la 

metodologia de l’estudi anterior, s’ha 

adoptat el mateix cost per vehicle que en 

l’apartat anterior (“Aparcament de la resta 

dels vehicles pesants (sòl industrial)”). 

 

Tot i que els vehicles lleugers de mercaderies 

ocupen menys superfície que els vehicles 

pesants, aquest valor adoptat s’ha 

d’interpretar com una aproximació 

conservadora a un cost mínim, ja que els 

vehicles lleugers aparquen en molts casos 

en zones no industrials amb un cost del sòl 

més alt o inclús en places urbanes amb un 

cost que igualaria el dels turismes privats. 

 
Fonts utilitzades: 

 Parc de vehicles lleugers: veure apartat 4.1. 

 Cost per plaça (€/plaça): veure apartat 7.4.1.1. 

 

7.4.2. Costos variables en funció del 

temps de recorregut 

 

Els costos de personal i les dietes són costos 

variables que depenen del temps de servei 

o de recorregut (incloent els temps de 

parada per les operacions de càrrega i 

descàrrega). 

 

Els temps de servei urbans i interurbans s’han 

estimat dividint els vehicles-km urbans i 

interurbans dels vehicles lleugers i pesants 

entre les velocitats mitjanes de recorregut 

urbanes i interurbanes de cada un 

d’aquests dos modes. Els temps de servei 

total de lleugers i pesants s’ha obtingut per 

la suma del servei urbà i del interurbà. 

 

En aquest apartat s’ha seguit la 

metodologia de l’estudi anterior sense cap 

modificació. 

 
Fonts utilitzades: 

 Costos unitaris de personal i dietes: Butlletí de 

transports. Número 80 - Abril 2018, OCTMCC de la 

Direcció General de Transports i Mobilitat, del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya. 

 Vehicles-km urbans i interurbans de vehicles lleugers 

i pesants: veure apartat 4.2. 

 Velocitats de recorregut urbanes i interurbanes de 

vehicles lleugers i pesants: veure apartat 5.4. 

 

7.4.3. Costos variables quilomètrics 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

els costos variables quilomètrics dels 

pneumàtics i del manteniment i les 

reparacions es calculen en funció dels preus 

unitaris de l’OCTMCC, com ja s’ha indicat 

anteriorment, multiplicats pels vehicles-km 

urbans i interurbans dels vehicles lleugers i 

pesants. 

Pel contrari, pel que fa al consum de 

combustible, el cost associat no correspon 

al de l’OCTMCC ja que aquest s’ha calculat 

seguint la mateixa metodologia que la resta 

de modes de transport, en funció del tipus 

de combustible, els vehicles-km i les 

velocitats de circulació. L’estimació del 

consum de combustible per als vehicles 

lleugers i pesants en funció de l’àmbit es 

troba explicada en l’apartat 5.3. El cost 

d’aquesta partida s’ha aproximat amb la 

mateixa metodologia que l’exposada pel 

turisme privat (apartat 7.1.9). 

 

En l’estudi present hem volgut tenir en 

compte que els vehicles dedicats al 

transport de mercaderies per carretera 

també poden cometre infraccions viàries i 

rebre multes. Per tant, hem incorporat 

aquesta categoria de costos fent-los 

dependre directament de la mobilitat 

urbana i interurbana, aplicant la mateixa 

metodologia que la utilitzada pel turisme 

privat explicada en l’apartat 7.1.5.  

 

Tot i la inclusió de les multes, s’ha de tenir en 

compte que els costos totals assignats al 

transport de mercaderies no s’han vist 

afectats per aquesta modificació 

metodològica.  

 

Aquest resultat és degut a que per 

determinar els costos totals de lleugers i 

pesants es pren el màxim entre els costos 

d’operació determinats en aquest apartat i 

els costos de les persones usuàries (que són 

iguals als ingressos dels operadors) 

determinats en l’apartat 7.11.1. Com els 

costos de les persones usuàries són superiors 

Modificació del Simulador: Valor del sòl 

industrial. Hem modificat el Simulador de 

manera que el valor del sòl adoptat 

s’introdueix en la fulla dedicada al transport 

de mercaderies per carretera del llibre 

principal  i aquest estigui enllaçat al valor 

corresponent a la fulla destinada al 

aparcament en el llibre auxiliar del transport 

de mercaderies per carretera. Amb aquesta 

modificació pretenem unificar els valors i 

atorgar una major traçabilitat i claredat als 

càlculs realitzats. 
 

 



// 66 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

als costos d’operació (incloent multes o no), 

en la determinació dels costos totals es 

prenen els primers, en consonància amb al 

que ja s’ha explicat a la introducció de 

l’apartat 7. 

 

Addicionalment, com s’explica en detall a 

l’apartat 7.11.1, els costos de les persones 

usuàries del transport de mercaderies es 

calculen a partir d’un marge sobre 

determinats costos d’operació. Les multes 

no formen part dels costos d’operació que 

es tenen en compte a l’hora de calcular els 

costos de les persones usuàries. 

 

En conseqüència, les multes afecten als 

costos d’operació, però no als costos de les 

persones usuàries ni als costos totals. 

Fonts utilitzades: 

 Vehicles-km urbans i interurbans dels vehicles 

lleugers i pesants: veure apartat 4.1. 

 Consum de combustible associat als vehicles 

lleugers i pesants: veure apartat 5.3. 

 Preus dels combustibles (€/litre): veure apartat 7.1.9. 

 Recaptació total per multes a l’àmbit urbà i a 

l’àmbit interurbà: veure apartat 7.1.5. 

 

7.4.4. Costos d’ús de la infraestructura 

 

Els costos d’ús de les infraestructures es 

divideixen entre els costos d’ús de les 

carreteres de lliure circulació i les de 

peatge. 

 

Pel que fa als costos assignats a les 

infraestructures de lliure circulació i de 

peatge, la seva imputació al transport de 

mercaderies de vehicles lleugers i pesants 

s’ha explicat en els apartats 6.1.1 i 6.1.2 

respectivament. 

 

7.5. Autobús 

 

Aquest apartat enfoca l’estudi dels costos 

del mode  autobús des del punt de vista dels 

operadors dels serveis. En l’apartat 7.9 es 

tractaran per separat els costos de les 

persones usuàries d’aquest mode. 

 

El Simulador està parametritzat de manera 

que una fulla del llibre principal es dedica a 

l’autobús interurbà i una altra a l’autobús 

urbà. A més d’aquesta distinció, tant els 

costos dels autobusos urbans com dels 

interurbans es desagreguen entre regulars i 

discrecionals. 

 

En el present document metodològic 

reproduïm aquest esquema d’anàlisis i en 

primer lloc exposem la determinació dels 

costos dels autobusos interurbans i 

seguidament la dels autobusos urbans. En 

els esquemes dels costos totals es tenen en 

compte doncs quatre tipologies d’autobús 

(urbà regular, urbà discrecional, interurbà 

regular i interurbà discrecional). 

 

És oportú recordar el que ja s’ha explicat en 

la introducció de l’apartat 7 en relació a la 

imputació dels costos dels operadors o dels 

costos en tarifes de les persones usuàries als 

costos totals i a la comptabilitat ampliada. 

 

El criteri seguit tant en aquest estudi com en 

l’anterior és que, mentre pels modes regulars 

les tarifes de les persones usuàries no 

cobreixen els costos d’explotació dels 

serveis (fet que es corrobora contrastant les 

estimacions de costos d’explotació amb els 

ingressos per tarifes) i per tant són modes 

subvencionats, pels modes discrecionals 

s’assumeix que l’oferta correspon a 

operadors privats que obtenen beneficis per 

la diferència entre les tarifes cobrades i els 

costos d’explotació. 

 

En conseqüència, el criteri seguit per la 

determinació del cost total dels autobusos 

regulars (imputació del cost d’explotació) és 

diferent del adoptat pels autobusos 

discrecionals (imputació del cost en tarifes 

de les persones usuàries). 

 

Així mateix, cal assenyalar que en el cas dels 

autobusos regulars també s’ha calculat un 

benefici de l’operador amb algunes 

qualificacions depenent de si són 

interurbans (apartat 7.5.1.11) o urbans 

(apartat 7.5.1.12). La lògica d’aquest 

procediment roman en l’assumpció que tot 

i tractar-se de serveis públics subvencionats, 

en alguns casos es tracta de serveis 

concessionats a empreses que obtenen un 

marge de benefici respecte els costos en els 

que incorren. Aquests beneficis també es 

comptabilitzen a l’hora de determinar els 

costos totals dels autobusos regulars. La 

metodologia seguida ha estat la mateixa 

que en l’estudi anterior tal i com va quedar 

parametritzada al Simulador 2014. 

 

En quant a la imputació a la comptabilitat 

ampliada (taules input-output) s’ha 

mantingut la mateixa  metodologia que pels 

altres modes de transport públic o de 

mercaderies, és a dir, imputar el màxim 

entre els costos d’operació i els costos en 

tarifes de les persones usuàries. Donat que 

els càlculs es segmenten entre serveis 

discrecionals i regulars tant pels autobusos 

urbans com pels interurbans, per determinar 

aquest màxim de manera coherent amb la 

determinació dels costos totals s’han de 

tenir en compte les quatre combinacions 

possibles pels serveis urbans  i interurbans: 

costos d’operació regulars més costos 

d’operació discrecionals, costos d’operació 

regulars més ingressos discrecionals, 

ingressos regulars més costos d’operació 

discrecionals i ingressos regulars i 

discrecionals. 

 

Al realitzar la imputació dels costos a les 

taules input-output no s’han tingut en 

compte els impostos de totes les categories 

d’autobusos i en el cas dels autobusos 

interurbans tampoc s’han imputat els 

peatges, ja que aquests es comptabilitzen a 

part (apartat 6.1.2). 

 

Modificació del Simulador: Imputació de multes 
al transport de mercaderies per carretera. 

Hem adaptat el Simulador a aquesta 

modificació metodològica relativa a les 

multes. En concret hem modificat la fulla 

dedicada al transport de mercaderies per 

carretera del llibre principal i les fulles 

afectades del llibre auxiliar d’aquest mode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificació del Simulador: Peatges de lleugers i 

pesants. En la fulla resum dels costos totals del 

llibre principal, la distribució dels peatges 

entre mercaderies lleugers i pesants estava 

mal assignada. S’ha corregit l’assignació. (En 

concret, s’han modificat les cel·les afectades 

de la fulla dels costos totals anuals del llibre 

principal). 

 

 

 

 

Modificació de la metodologia: Imputació de 
multes al transport de mercaderies per 

carretera. En l’estudi anterior no es van 

imputar costos de les multes al transport de 

mercaderies. 
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7.5.1. Autobús interurbà 

 

En aquest apartat s’exposa la metodologia 

per l’estimació dels costos dels autobusos 

interurbans diferenciant entre el servei 

regular i el discrecional. 

 

7.5.1.1. Cost de propietat o d’ús 

 

En l’estudi present s’ha seguit amb la 

mateixa metodologia que l’estudi anterior, 

actualitzant les dades i distingint els costos 

en funció de la tipologia de vehicle (nombre 

de places) i del servei que realitzen (regular 

o discrecional). Les dades de base han estat 

les recollides en l’Observatori de Costos del 

Transport Discrecional de Viatgers a 

Catalunya (Butlletí de transports. Número 79-

abril 2018), en endavant OCTDV 2017. 

A partir del cost d’adquisició, d’una vida útil 

de 10 anys i de un valor residual de un 30%, 

s’obté el valor de les dotacions anuals a 

l’amortització, les quals queden reflectides 

en la Taula 8. 

La fórmula de càlcul per determinar el cost 

total i el cost distribuït entre regulars i 

discrecionals ha estat idèntica a l’estudi 

anterior: 

 

(13) 𝑪𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻 = 𝑪𝑫𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻 +

𝑪𝑹𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻 =  ∑ 𝑵𝑫𝒊
𝑶 · 𝑷𝒊𝒊 + ∑ 𝑵𝑹𝒊

𝑶 ·𝒊

𝑷𝒊 
 

On, 

 
 𝑪𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻: Cost total de propietat de l’autobús 

interurbà [€]. 

 𝑪𝑫𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻: Cost de propietat dels autobusos 

interurbans discrecionals [€]. 

 𝑪𝑹𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻: Cost de propietat dels autobusos 

interurbans regulars [€]. 

 𝑵𝑫𝒊
𝑶 = 𝑵𝒊

𝑶 · 𝑫: Nombre d’autobusos interurbans 

discrecionals per tipus de vehicle i (i = nombre de 

places). 

 𝑵𝑹𝒊
𝑶 = 𝑵𝒊

𝑶 · 𝑹: Nombre d’autobusos interurbans 

regulars per tipus de vehicle i (i = nombre de 

places). 

 𝑵𝒊
𝑶: Nombre d’autobusos interurbans per tipus de 

vehicle i (i = nombre de places). 

 𝑫: Percentatge d’autobusos discrecionals (%). 

 𝑹: Percentatge d’autobusos regulars (%). 

 𝑷𝒊: Valor de l’amortització anual per tipus de vehicle 

i (i = nombre de places). 

 

L’estipulació dels percentatges d’autobusos 

regulars i discrecionals mereix una ampliació 

de l’explicació donada amb anterioritat 

(apartat 4.1). En l’estudi anterior aquests 

percentatges es van fixar en un 15% i 85% 

respectivament, segons s’explica en el 

document metodològic, seguint les 

informacions incloses en l’Annex nº2 del 

pdM 2008-2012. En el document D3. La 

proposta del Pla del pdM 2013-2018, per tal 

d’elaborar l’escenari base de 2012, es va 

establir la mateixa distribució. Sembla doncs 

que ens trobem davant d’una distribució 

que no havia variat en anys. 

 

En l’estudi present hem modificat 

lleugerament aquests percentatges segons 

la metodologia indicada (apartat 4.1) i hem 

constatat les dificultats per obtenir 

informació d’un sector que es troba 

liberalitzat com és l’autobús discrecional, 

dificultat que ja s’indicava en el pdM 2013-

2018. En aquest sentit, corroborem 

l’oportunitat de les mesures per aprofundir 

en el coneixement del sector (mesura EA4.7 

del pdM 2020-2025) i la seva caracterització 

(fluxos, flota, demanda, etc.). 

 
Fonts utilitzades: 

 

 Valor de l’amortització anual per tipus de vehicle: 

OCTDV, Butlletí de transports. Número 79-abril 2018. 

 Nombre d’autobusos interurbans per tipus de 

vehicle: veure apartat 4.1 parc de vehicles. 

 Percentatges d’autobusos interurbans regulars i 

discrecionals: veure apartat 41 parc de vehicles. 

 

7.5.1.2. Cost del personal 

 

El cost del personal s’ha obtingut 

multiplicant el cost horari del personal de 

conducció per el nombre d’hores 

recorregudes per vehicle (vehicles-hora) 

estimades a partir de les variables de 

mobilitat i funcionals. Addicionalment, s’ha 

distingit entre els costos del servei interurbà 

regular i el discrecional. 

 

En l’estudi present hem modificat la 

metodologia de determinació dels vehicles-

hora dels autobusos interurbans 

discrecionals respecte de l’estudi anterior tal 

i com va quedar plasmat al Simulador 2014. 

 

En aquest cas, els vehicles-hora dels 

autobusos interurbans discrecionals s’han 

obtingut amb la mateixa metodologia que 

els urbans regulars, és a dir, dividint els 

vehicles-km entre la velocitat mitjana de 

circulació dels autobusos interurbans (tant 

regulars com discrecionals).  

Taula 8: Preu d’adquisició dels autobusos 

interurbans i amortització anual 

Autobusos 

Valor 

adquisició 

€/vehicle 

Amortització 

anual 

€/vehicle 

Fins a 22 places 81.744 5.722 

Fins a 35 places 138.336 9.684 

Fins a 55 places 169.776 11.884 

Més de 55 

places 226.368 15.846 

 

Font: OCTDV 2017. 

Modificació del Simulador: Percentatges de 
distribució dels autobusos interurbans entre 

regulars  i discrecionals. Hem introduït unes 

lleugeres modificacions al Simulador 

encaminades a unificar les cel·les on 

s’introdueixen els percentatges de distribució 

del parc (en la parametrització antiga 

s’introduïen els mateixos percentatges en 

dos moments diferents) i disminuir la 

possibilitat d’errors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificació del Simulador: Imputació a la 

comptabilitat ampliada dels costos dels 

autobusos. En la parametrització anterior, a 

l’hora de d’imputar a la comptabilitat 

ampliada els costos d’operació o els costos 

en tarifes de les persones usuàries dels 

autobusos no es van tenir en compte les 

quatre combinacions possibles mencionades 

anteriorment, només es va tenir en compte el 

màxim entre la suma de costos d’operació de 

regulars i discrecionals o la suma d’ingressos. 

En conseqüència, aquella formulació no era 

del tot coherent amb la determinació dels 

costos totals que combina costos d’operació 

dels regulars amb ingressos dels discrecionals 

i estava infravalorada. Així mateix, en els 

costos dels autobusos interurbans es van 

comptabilitzar els peatges, quan aquests ja es 

comptabilitzaven a part i s’havien d’excloure. 

En el Simulador present s’han modificat 

aquestes qüestions.  
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De manera addicional, volem documentar 

que en l’estudi anterior no es va indicar 

quina va ser la font utilitzada pel cost horari 

del personal de conducció. Per l’odre de 

magnitud sembla que va ser també 

l’OCTDV 2014, però en el document 

metodològic no s’especifica com es va 

determinar el cost introduït al Simulador 2014 

a partir dels valors de costos horaris que 

proporciona aquest observatori. 

 

En l’estudi present, s’ha pres la mitjana 

simple del cost horari dels dos escenaris que 

proveeix l’OCTDV 2017 per la província de 

Barcelona. 

 

Fonts utilitzades: 

 Cost horari del personal de conducció: elaboració 

pròpia a partir de l’OCTDV 2017, Butlletí de 

transports. Número 79-abril 2018. 

 Vehicles-km dels autobusos interurbans regulars i 

discrecionals: veure apartat 4.2. 

 Velocitat de circulació dels autobusos interurbans: 

veure apartat 5.4. 

 

7.5.1.3. Assegurances 

 

El cost de les assegurances s’ha calculat 

amb la mateixa metodologia de l’estudi 

anterior. És a dir, el parc d’autobusos 

interurbans s’ha multiplicat pel cost unitari 

de les assegurances en funció de la 

tipologia de vehicle i del servei regular o 

discrecional. 

 

La Taula 9 recull els costos unitaris de les 

assegurances considerat: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La fórmula de càlcul és la següent: 

 

(14) 𝑪𝑨𝑺𝑺𝑬𝑮𝑼𝑹𝑨𝑵𝑪𝑬𝑺 = 𝑪𝑫𝑨𝑺𝑺𝑬𝑮𝑼𝑹𝑨𝑵𝑪𝑬𝑺 +

𝑪𝑹𝑨𝑺𝑺𝑬𝑮𝑼𝑹𝑨𝑵𝑪𝑬𝑺 =  ∑ 𝑵𝑫𝒊
𝑶 · 𝑨𝑺𝒊  +𝒊

 ∑ 𝑵𝑹𝒊
𝑶 · 𝑨𝑺𝒊𝒊  

 

On, 

 
 𝑪𝑨𝑺𝑺𝑬𝑮𝑼𝑹𝑨𝑵𝑪𝑬𝑺: Cost total de les assegurances de 

l’autobús interurbà [€]. 

 𝑪𝑫𝑨𝑺𝑺𝑬𝑮𝑼𝑹𝑨𝑵𝑪𝑬𝑺: Cost de les assegurances dels 

autobusos interurbans discrecionals [€]. 

 𝑪𝑹𝑨𝑺𝑺𝑬𝑮𝑼𝑹𝑨𝑵𝑪𝑬𝑺: Cost de les assegurances dels 

autobusos interurbans regulars [€]. 

 𝑵𝑫𝒊
𝑶 = 𝑵𝒊

𝑶 · 𝑫: Nombre d’autobusos interurbans 

discrecionals per tipus de vehicle i (i = nombre de 

places). 

 𝑵𝑹𝒊
𝑶 = 𝑵𝒊

𝑶 · 𝑹: Nombre d’autobusos interurbans 

regulars per tipus de vehicle i (i = nombre de 

places). 

 𝑵𝒊
𝑶: Nombre d’autobusos interurbans per tipus de 

vehicle i (i = nombre de places). 

 𝑫: Percentatge d’autobusos discrecionals (%). 

 𝑹: Percentatge d’autobusos regulars (%). 

 𝑨𝑺𝒊: Cost unitari de les assegurances per tipus de 

vehicle i (i = nombre de places). 

 

Fonts utilitzades: 

 Cost unitari de les assegurances per tipologia de 

vehicle: OCTDV 2017. 

 Nombre d’autobusos interurbans per tipus de 

vehicle: veure apartat 4.1. 

 Percentatges d’autobusos interurbans regulars i 

discrecionals: veure apartat 4.1 

 

7.5.1.4. Impostos 

 

Es segueix aplicant la mateixa metodologia 

que en l’estudi anterior, mantenint la 

distinció entre autobusos discrecionals i 

regulars.  

 

Els valors actualitzats dels impostos unitaris 

per tipologia de vehicle que s’inclouen en 

aquesta partida de costos, es presenten en 

la Taula 10. 

 

La fórmula de càlcul és anàloga a 

l’expressada pel càlcul del cost de propietat 

i del cost de les assegurances, substituint 

aquells costos unitaris pels costos unitaris dels 

impostos. 

 
Fonts utilitzades:  

 Impostos unitaris per tipologia d’autobús interurbà: 

OCTDV 2017. 

 Nombre d’autobusos interurbans per tipus de 

vehicle: veure apartat 4.1. 

 Percentatges d’autobusos interurbans regulars i 

discrecionals: veure apartat 4.1. 

 

7.5.1.5. Costos d’estructura i d’altres 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

es prenen els costos d’estructura i altres com 

una quantia equivalent al 12,5% dels costos 

totals del servei (variables més fixes), 

percentatge que deriva de l’OCTDV 2017. 

En aquesta partida també es manté la 

distinció entre vehicles discrecionals i 

regulars. 
Modificació del Simulador: Determinació dels 
vehicles-hora dels autobusos interurbans 

discrecionals. S’ha modificat el Simulador en 

concordança amb aquesta modificació 

metodològica. En el Simulador present, els 

vehicles-hora dels autobusos interurbans 

discrecionals es determinen dividint els 

vehicles-km entre la velocitat mitjana de 

circulació en el llibre auxiliar dedicat a 

l’autobús interurbà (ambdues variables 

estan enllaçades a les cel·les corresponents 

del llibre principal, en la fulla de recopilació 

de variables). 
 

 

 

 

Modificació de la metodologia: Determinació 
dels vehicles-hora del servei interurbà 

discrecional. En l’estudi anterior els vehicles-

hora dels autobusos interurbans discrecionals 

es van obtenir dividint els vehicles-km entre 

un valor introduït a mà en la cel·la de càlcul 

que coincideix amb la distància mitjana de 

recorregut (també introduïda en una altra 

cel·la de càlcul. És a dir, sembla que es van 

dividir vehicles-km entre distància mitjana de 

recorregut i per tant no es va obtenir una 

estimació de vehicles-hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 9: Cost de les assegurances segons 

tipologia de vehicle 

Tipus Vehicle 
Assegurança 

€/Vehicle 

Fins a 22 places 3.569 

Fins a 35 places 4.049 

Fins a 55 places 5.288 

Més de 55 

places 5.143 

 

Font: OCTDV 2017 Taula 10 : Costos dels impostos aplicables als autobusos interurbans 

Tipus Vehicle ITV IAE 
Impost de 

Circulació 

Visat / 

Autorització 
Total 

Fins a 22 places 134 237 167 22 560 

Fins a 35 places 134 237 237 22 630 

Fins a 55 places 134 237 237 22 630 

Més de 55 places 134 237 297 22 690 

 

Font: OCTDV 2017 
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En l’estudi present i donat que el cost del 

combustible, del lubricant i dels peatges 

s’estimen seguint una metodologia pròpia 

explicada en els apartats següents, hem 

considerat que cal tenir-los en compte com 

a base pel càlcul dels costos d’estructura i 

altres. 

 
Fonts utilitzades: 

 Percentatge dels costos d’estructura i diversos 

respecte el total de costos del servei (variables més 

fixes): OCTDV 2017. 

 Total costos d’operació (variables més fixes): Suma 

de les partides determinades en els apartats 7.5.1.1, 

7.5.1.2, 7.5.1.3, 7.5.1.4, 7.5.1.6, 7.5.1.7, 7.5.1.8, 7.5.1.9 

i 7.5.1.10. 

7.5.1.6. Consum de combustible 

 

Com en l’estudi anterior, el cost del consum 

de combustible de l’autobús interurbà s’ha 

calculat de la mateixa manera que la resta 

de mitjans de transport, segons la 

metodologia explicada pel turisme privat 

(apartat 7.1.9) a partir de les dades de 

consum (apartat 5.3). 

 

S’ha de tenir en compte que, tal i com està 

parametritzat el Simulador, el model 

determina (en el llibre principal) en base a 

les dades proporcionades per l’Institut 

Cerdà el consum de combustible dels 

autobusos urbans i interurbans, però no 

segmenta, en un primer moment, entre 

regulars i discrecionals. 

 

Per tal de assignar el consum de 

combustible dels autobusos interurbans 

entre regulars i discrecionals, en un segon 

moment, el Simulador (en el llibre auxiliar de 

l’autobús interurbà) distribueix el consum 

total dels interurbans entre regulars i 

discrecionals en funció dels vehicles-km de 

cada tipus de servei i a partir dels supòsits de 

distribució de la mobilitat per tipus de 

combustible (apartat 4.2). 

 

Com ja s’ha indicat amb anterioritat 

(apartat 5.3), en l’estudi present no es 

disposa d’estimacions dels consums dels 

autobusos de benzina o híbrids. Donat el 

poc pes relatiu d’aquest parc i la seva 

mobilitat estimada sobre total, l’efecte 

d’aquesta falta en els costos de 

combustible és previsiblement mínima 

(menor a un 2% dels costos de combustible). 

 

Fonts utilitzades: 

 Consums dels autobusos interurbans: veure apartat 

5.3. 

 Vehicles-km des autobusos interurbans regulars i 

discrecionals i distribució per tipus de combustible: 

veure apartat 4.2. 

 Preus dels combustibles: veure apartat 7.1.9. 

 

 

7.5.1.7. Consum de lubricant 

 

El consum de lubricant es calcula a partir de 

la relació entre el consum de lubricant i el 

consum de combustible. El seu cost s’obté 

multiplicant el consum (litres) pel seu preu 

unitari (€/litre). Donat que es disposa de 

l’estimació del consum de combustible 

diferenciant entre l’autobús interurbà 

discrecional i regular, el consum de lubricant 

i el seu cost associat també s’obté 

segmentat per aquests dos tipus de serveis, 

sota la hipòtesi que no hi ha diferències en 

el consum de lubricant en funció del servei 

que es realitzi. 

 

Encara que en l’estudi anterior es va indicar 

que s’adoptava una ràtio entre el consum 

de lubricant i el consum de combustible 

diferent segons la tipologia d’autobús (en 

funció de les places), el fet és que segons els 

valors introduïts al Simulador 2014 es va 

utilitzar la mateixa en tots els casos. En 

l’estudi present s’ha utilitzat aquesta 

mateixa ràtio. Tot i això, el Simulador 2014 va 

quedar parametritzat per calcular una 

consum de lubricant diferent en funció de la 

dimensió dels vehicles en cas que 

s’introduïssin unes ràtios diferenciades i 

aquesta parametrització s’ha mantingut. 

 

Ara bé, hem observat que per calcular el 

consum de lubricant a partir del consum de 

combustible es va comptabilitzar també el 

consum d’electricitat estimat dels 

autobusos elèctrics, a diferència de la 

metodologia seguida en el cas del turisme 

privat (apartat 7.1.10) i de la motocicleta i el 

ciclomotor (apartat 7.2.9). Tot i que l’efecte 

en els costos és purament anecdòtic, hem 

modificat el Simulador per una qüestió de 

coherència metodològica. 

 

Com en l’estudi anterior tal i com va quedar 

implementat al Simulador 2014, s’ha assumit 

que el cost unitari del lubricant d’autobusos 

és igual al del turisme privat. 

 
Fonts utilitzades: 

 Ràtio consum de lubricant / consum de 

combustible: mateix valor que SENER 2014. 

 Consum de combustible: veure apartats 5.3 i 7.5.1.6. 

 Preu del lubricant (€/litre): veure apartat 7.1.9. 

 

7.5.1.8. Pneumàtics 

 

Per l’estimació dels costos associats als 

pneumàtics s’obtenen de l’OCTDV els 

costos unitaris (en €/vehicle-km) per aquest 

concepte segons les dimensions dels 

autobusos. Aquesta font assumeix una vida 

útil dels pneumàtics de 100.000 Km. La 

metodologia seguida és la mateixa que en 

l’estudi anterior.  

Modificació de la metodologia: Inclusió del cost 
del lubricant i dels peatges per determinar els 

costos d’estructura. En l’estudi anterior, a 

l’hora de sumar els costos del servei no es va 

tenir en compte ni el cost del lubricant ni dels 

peatges. L’exclusió del primer pot ser 

deguda a que l’OCTDV no determina un 

cost diferenciat del lubricant, sinó que el 

contempla junt amb el cost del combustible 

i en conseqüència, al calcular els costos 

d’estructura i diversos, sembla que no té en 

compte el cost del lubricant. Respecte els 

peatges, l’OCTDV no els inclou en les taules 

de costos, encara que hi ha un moment en 

el cos del text del document citat en que 

aquests apareixen. L’efecte sobre els costos 

totals de l’autobús interurbà és marginal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificació del Simulador: Inclusió del cost del 
lubricant i dels peatges per determinar els 

costos d’estructura. S’ha modificat el 

Simulador en concordança amb la inclusió 

del cost del lubricant i dels peatges per la 

determinació dels costos d’estructura. En 

concret, s’ha modificat la fulla dedicada a 

aquests costos del llibre auxiliar de l’autobús 

interurbà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificació del Simulador: Exclusió del consum 
d’electricitat pel càlcul del consum de 

lubricant dels autobusos interurbans. En la 

parametrització actual del Simulador, el 

consum d’electricitat no es té en compte per 

determinar el consum de lubricant dels 

autobusos interurbans a partir del seu consum 

de combustible. En concret, s’ha modificat la 

fulla dedicada al combustible i la fulla 

dedicada al lubricant del llibre auxiliar de 

l’autobús interurbà. 
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La Taula 11 recull els costos unitaris dels 

pneumàtics utilitzats en els càlculs. 

 

En aquest cas també es manté la distinció 

entre els serveis discrecionals i regulars. El 

cost total anual en concepte de desgast 

dels pneumàtics ve donat per l’expressió: 

 

(15) 𝐶𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀À𝑇𝐼𝐶𝑆 = 𝐶𝐷𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀À𝑇𝐼𝐶𝑆 +𝐶𝑅𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀À𝑇𝐼𝐶𝑆 

= (𝑪𝑫𝑼 · 𝑽𝑲𝑴𝑫)  + (𝑪𝑹𝑼 · 𝑽𝑲𝑴𝑹) 

 

On, 

 
 𝐶𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀À𝑇𝐼𝐶𝑆: Cost total anual dels pneumàtics dels 

autobusos interurbans (€). 

 𝐶𝑅𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀À𝑇𝐼𝐶𝑆: Cost anual dels pneumàtics dels 

autobusos de servei regular (€). 

 𝐶𝐷𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀À𝑇𝐼𝐶𝑆: Cost anual dels pneumàtics dels 

autobusos de servei discrecional (€). 

 𝐶𝐷𝑈: Cost unitari mig per pneumàtics dels autobusos 

de servei discrecional obtingut de la mitjana 

ponderada de la flota d’autobusos de servei 

discrecional (€/vehicle-km). 

 𝐶𝑅𝑈: Cost unitari mig per pneumàtics dels autobusos 

de servei regular obtingut de la mitjana ponderada 

de la flota d’autobusos de servei regular (€/vehicle-

km). 

 𝑉𝐾𝑀𝐷: Vehicles-km dels autobusos del servei 

discrecional. 

 𝑉𝐾𝑀𝑅: Vehicles-km dels autobusos del servei regular. 

 

Fonts utilitzades: 

 Costos unitaris dels pneumàtics per tipologia 

d’autobús: OCTDV 2017. 

 Nombre de rodes per tipologia d’autobús: OCTDV 

2017. 

 Parc d’autobusos: veure apartat 4.1. 

 Vehicles-km dels autobusos: veure apartat 4.2. 
 

7.5.1.9. Manteniment i reparacions 

 

La metodologia seguida  és la mateixa que 

la de l’apartat anterior dedica als 

pneumàtics i anàloga a la de l’estudi 

anterior. Els costos unitaris per tipologia 

d’autobús (€/vehicle-km) es ponderen en 

funció del parc d’autobusos de cada 

categoria i es multipliquen pels vehicles-km 

dels serveis regulars i discrecionals. Per tant, 

el cost total s’obté per la  suma dels costos 

d’aquests dos tipus de servei. La fórmula de 

càlcul és la mateixa que en l’apartat 

anterior, adaptant les dades de costos 

unitaris. 

 

Els costos unitaris per cada tipus d’autobús 

considerat per l’OCTDV i en aquest estudi 

estan recollits en la Taula 12. 

 
Fonts utilitzades: 

 Costos unitaris de manteniment i reparacions per 

tipologia d’autobús: OCTDV 2017. 

 Parc d’autobusos: veure apartat 4.1. 

 Vehicles-km dels autobusos: veure apartat 4.2. 

 

 

7.5.1.10. Peatges 

 

La metodologia per la determinació dels 

costos derivats dels peatges dels autobusos 

interurbans és la descrita en l’apartat 

corresponent (apartat 6.1.2), que és igual a 

la de resta de modes per carretera; és a dir, 

s’estima la recaptació per cada tram de la 

via de peatge i es distribueix el cost segons 

la distribució del transit per modes. 

 

Donat que en un primer moment el cost dels 

peatges dels autobusos interurbans es 

calcula en la seva  totalitat, en un segon 

moment la distribució d’aquest cost entre els 

serveis regulars i discrecionals es realitza en 

funció dels respectius vehicles-km respecte 

el total de l’autobús interurbà. 

 
Fonts utilitzades: 

 Costos dels peatges assignats a l’autobús interurbà: 

veure apartat 6.1.2. 

 Vehicles-km dels autobusos interurbans regulars i 

discrecionals: veure apartat 4.2. 

 

7.5.1.11. Benefici 

 

S’ha estimat el benefici dels operadors del 

mode d’autobús interurbà. La seva 

determinació es realitza per l’assumpció 

d’un marge del 10% sobre els costos 

d’operació. Com ja es va indicar en l’estudi 

anterior, aquesta assumpció s’ha adoptat 

per la manca de dades específiques 

respecte aquesta partida, en especial pels 

serveis discrecionals. 

 

Com ja s’ha explicat en la introducció de 

l’apartat 7.5, el benefici s’ha calculat tant 

pels serveis regulars com els discrecionals, 

sobre la totalitat dels seus costos d’operació 

sense cap ajustament. En el cas dels serveis 

regulars, els beneficis es sumen als costos 

d’operació per determinar els seus costos 

totals. 

 

En quant a la determinació dels costos totals 

dels autobusos interurbans regulars i 

discrecionals i a la seva imputació a les 

taules input-output ens remetem al que ja 

s’ha explicat a les introduccions dels 

apartats 7 i 7.5. 

 
Fonts utilitzades: 

 Percentatge de benefici sobre els costos 

d’operació: assumpció d’un 10%, igual que SENER 

2014. 

 Costos d’operació: veure apartats de  7.5.1.1 a 

7.5.1.10. 

 

7.5.1.12. Costos d’us de les 

infraestructures de lliure circulació 

 

L’assignació dels costos d’us de les 

infraestructures de lliure circulació s’ha 

efectuat segons la metodologia indicada 

en l’apartat corresponent (apartat 6.1.1). 

Aquesta metodologia determina uns costos 

associats als autobusos interurbans 

diferenciant entre serveis regulars i 

discrecionals per la conservació de la xarxa 

viària interurbana. 

 

 

Taula 12: Costos unitaris de 

manteniment i reparacions dels 

autobusos 

Tipus Vehicle 
Cost €/Km 

- vehicle 

Fins a 22 places 0,1097 

Fins a 35 places 0,1198 

Fins a 55 places 0,1387 

Més de 55 

places 0,1603 

 

Font: OCTDV 2017 

Taula 11: Costos unitaris dels pneumàtics 

Tipus Vehicle 
Nombre 

pneumàtics 

Cost €/Km 

- Vehicle 

Fins a 22 

places 
6 0,0335 

Fins a 35 

places 
6 0,0390 

Fins a 55 

places 
6 0,0410 

Més de 55 

places 
8 0,0559 

 

Font: OCTDV 2017 
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Fonts utilitzades: 

 Costos de conservació de la xarxa viària 

interurbana assignats als autobusos interurbans: 

veure apartat 6.1.1. 

 

7.5.2. Autobús urbà 

 

La metodologia emparada per l’avaluació 

dels costos de l’autobús urbà es similar a la 

dels estudis instrumentals de costos anteriors, 

amb la distinció entre servei regular y servei 

discrecional per cada una de les partides. 

 

7.5.2.1. Cost d’us d’infraestructures 

 

El cost d’us de les infraestructures considera 

una despesa mitjana imputada a l’autobús 

urbà (diferenciant entre regular i 

discrecional) de la conservació de les xarxes 

urbanes, determinada seguint la 

metodologia especificada en l’apartat 

6.1.1. 

 

A més, seguint la metodologia de l’estudi 

anterior, en l’estudi present s’ha 

comptabilitzat també en el cost de les 

infraestructures, dins de la partida de bus 

urbà regular, la inversió realitzada per 

implementar la nova de xarxa d’autobús 

ortogonal a Barcelona. 

 

Segons SENER 2014, la inversió realitzada fins 

l’any 2014 va ser de 2.118.804 € (Ajuntament 

de Barcelona. Obres emblemàtiques. 

Inversió nova xarxa de bus). Per determinar 

la inversió acomplerta entre els anys 2015 i 

2017, la font primària utilitzada han estat els 

pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Les inversions dels anys anteriors a 2017 s’han 

actualitzat mitjançant la variació de l’IPC 

acumulada a Catalunya. L’import total de 

la inversió actualitzada a 2017 en la nova 

xarxa d’autobús és de 5.698.850€. Finalment, 

com en l’estudi anterior, s’ha considerat una 

vida útil de 30 anys per tal d’expressar en 

termes anuals aquesta inversió. 

 

Com ja s’indicava en l’estudi anterior, en 

aquesta inversió s’inclouen els conceptes 

d’adequació de les marquesines, semàfors, 

actuacions de prevenció, seguretat i 

mobilitat, incorporació de nous carrils busos 

y senyalitzacions per indicar les parades. 

 
Fonts utilitzades: 

 Costos d’ús de les infraestructures de lliure 

circulació: veure apartat 6.1.1. 

 Inversió en la nova xarxa d’autobús a Barcelona fins 

l’any 2014: Ajuntament de Barcelona, “Obres 

emblemàtiques. Inversió nova xarxa de bus”; 

mateix valor que SENER 2014. 

 Inversió en la nova xarxa d’autobús a Barcelona 

anys 2015, 2016 i 2017: Ajuntament de Barcelona, 

liquidació dels pressupostos dels anys respectius. 

 Variació del IPC acumulada a Catalunya: 

elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 

7.5.2.2. Cost de propietat o d’ús 

 

Seguint la mateixa metodologia que en 

l’estudi anterior, s’han actualitzat 

convenientment les dades i s’han distingit els 

costos en funció de la categoria de vehicle 

(nombre de places) i del servei que realitzen 

(regular o discrecional). 

 

El cost de propietat es calcula doncs de la 

següent formulació: 

 

(16) 𝑪𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻 = 𝑪𝑫𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻 +

𝑪𝑹𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻 =  ∑ 𝑵𝑫𝒊
𝑶 · 𝑷𝒊𝒊 + ∑ 𝑵𝑹𝒊

𝑶 ·𝒊

𝑷𝒊 

 

On, 

 
 𝑪𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻: Cost total de propietat de l’autobús urbà 

[€]. 

 𝑪𝑫𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻: Cost de propietat de l’autobús urbà de 

servei discrecional [€]. 

 𝑪𝑹𝑷𝑹𝑶𝑷𝑰𝑬𝑻𝑨𝑻: Cost de propietat de l’autobús urbà de 

servei regular [€]. 

 𝑵𝑫𝒊
𝑶: Nombre d’autobusos urbans discrecionals per 

tipus de vehicle i (i = nombre de places). 

 𝑵𝑹𝒊
𝑶: Nombre d’autobusos urbans regulars per tipus 

de vehicle i (i = nombre de places). 

 𝑷𝒊: Valor de l’amortització anual dels autobusos per 

tipus de vehicle i (i = nombre de places) [€/vehicle]. 

 

Sent, 

 

(17) 𝑷𝒊 =
𝑪𝒊

𝑽𝒊
⁄  

 

Amb, 

 
 𝑪𝒊: Valor mitjà d’adquisició per tipus de vehicle. 

 𝑽𝒊: Vida útil mitjana per tipus de vehicle. 

 
Fonts utilitzades: 

 Valor mitjà d’adquisició dels autobusos per tipus de 

vehicle: actualització mitjançant la variació 

acumulada del IPC a Catalunya entre els anys 2014 

i 2017 del valor de SENER 2014. 

 Variació acumulada del IPC a Catalunya entre els 

anys 2014 i 2017: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 Vida útil mitjana dels autobusos per tipus de vehicle: 

mateixos valors que SENER 2014. 

 Parc de vehicles: veure apartat 4.1. 

 

7.5.2.3. Cost del personal 

 

El cost de personal s’obté a partir d’un cost 

mitjà del personal conductor mesurat en 

€/hora pel nombre de vehicles-hora 

calculat a partir de les variables de mobilitat 

i funcionals. La metodologia és la mateixa 

que la indicada en l’estudi anterior. 

 

Els vehicles-hora s’han obtingut dividint el 

nombre de vehicles-km (apartat 4.2) entre la 

velocitat mitjana de circulació (o de 

recorregut, ja que en el cas de l’autobús 

urbà coincideixen, apartat 5.4). El cost de 

personal s’ha calculat diferenciant entre el 

cost del servei urbà regular i el del urbà 

discrecional. 

 

En l’estudi present, els vehicles-hora dels 

autobusos urbans discrecionals s’han 

obtingut amb la mateixa metodologia que 

els urbans regulars, és a dir, dividint els 

Modificació de la metodologia. Determinació 
dels vehicles-hora dels autobusos urbans 

discrecionals. Hem observat que, com en el 

cas del cost de personal de l’autobús 

interurbà discrecional (apartat 7.5.1.2), per 

l’autobús urbà discrecional en el Simulador 

2014 els vehicles-hora s’estimaven dividint el 

nombre de vehicles-km entre un valor 

introduït a mà, valor que coincideix amb la 

distància mitjana de recorregut per aquest 

mode. Per tant, mitjançant aquella operació 

no es determinaven els vehicles-hora (es 

determinava el nombre mitjà de recorreguts 

que realitza cada autobús). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificació del Simulador: Determinació dels 
vehicles-hora dels autobusos urbans 

discrecionals. S’ha modificat el Simulador en 

concordança amb aquesta modificació 

metodològica. En el Simulador present, els 

vehicles-hora dels autobusos urbans 

discrecionals es determinen dividint els 

vehicles-km entre la velocitat mitjana de 

circulació en la fulla de personal del llibre 

auxiliar dedicat a l’autobús urbà (ambdues 

variables estan enllaçades a les cel·les 

corresponents del llibre principal, a la fulla de 

recopilació de variables). 
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vehicles-km entre la velocitat mitjana de 

circulació dels autobusos urbans. 

 
Fonts utilitzades: 

 Cost horari del personal conductor: actualització 

mitjançant la variació de l’IPC acumulada a 

Catalunya entre 214 i 2017 del valor estimat per 

SENER 2014. 

 Variació de l’IPC acumulada a Catalunya entre 214 

i 2017: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 Vehicles-km dels autobusos urbans regulars i 

discrecionals: veure apartat 4.2. 

 Velocitat de circulació dels autobusos urbans: 

veure apartat 5.4. 

 

7.5.2.4. Assegurances 

 

El cost estimat de les assegurances es 

determina pel producte del preu unitari mig 

de les pòlisses per tipus de vehicle (nombre 

de places) i el nombre d’autobusos de 

cada categoria. Donat que el parc 

d’autobusos urbans està distribuït per tipus 

de vehicle i tipus de servei, es distingeix entre 

els costos del servei discrecional i regular. 

Aquesta és la mateixa metodologia que en 

l’estudi anterior. 

 
Fonts utilitzades: 

 Cost unitari de les assegurances per tipus de 

vehicle: actualització mitjançant la variació de 

l’IPC acumulada a Catalunya entre 214 i 2017 del 

valor estimat per SENER 2014. 

 Variació de l’IPC acumulada a Catalunya entre 214 

i 2017: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 Parc d’autobusos urbans: veure apartat 4.1. 

 

7.5.2.5. Impostos 

 

La metodologia utilitzada pels costos dels 

impostos és anàloga a la del cost de les 

assegurances: la despesa anual per 

tipologia d’autobús (dimensió) es multiplica 

per la distribució del parc per tipologia i per 

tipus de servei, obtenint un cost diferenciat 

pels serveis regulars i discrecionals. S’ha 

adoptat la mateixa metodologia que en 

l’estudi anterior. 

 
Fonts utilitzades: 

 Cost unitari dels impostos per tipus de vehicle: 

actualització mitjançant la variació de l’IPC 

acumulada a Catalunya entre 214 i 2017 del valor 

estimat per SENER 2014. 

 Variació de l’IPC acumulada a Catalunya entre 214 

i 2017: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 Parc d’autobusos urbans: veure apartat 4.1. 

 

7.5.2.6. Costos d’estructura i d’altres 

 

Com en l’estudi anterior, la metodologia és 

la mateixa que en el cas de l’autobús 

interurbà: els costos d’estructura i diversos 

s’estableixen per un import corresponent al 

12,5% dels costos totals dels serveis (variables 

més fixes). Aquest percentatge s’obté de 

l’OCTDV 2017 i s’aplica als autobusos 

urbans. 

 
Fonts utilitzades: 

 Percentatge de costos d’estructura i diversos sobre 

el total: OCTDV 2017. 

 Total costos dels serveis (fixes més variables): veure 

apartats 7.5.2.2, 7.5.2.3, 7.5.2.4, 7.5.2.5, 7.5.2.7, 

7.5.2.8, 7.5.2.9, 7.5.2.10. 

 

7.5.2.7. Consum de combustible 

 

Com en l’estudi anterior, per l’autobús urbà 

el cost del consum de combustible s’estima 

amb la mateixa metodologia que la resta 

de modes (apartats 5.3 i 7.1.9). 

 

Com ja s’ha comentat en el cas de 

l’autobús interurbà, el model determina en 

un primer moment (en el llibre principal) el 

consum de combustible dels autobusos 

urbans i interurbans, però no segmenta 

entre regulars i discrecionals. En un segon 

moment (en el llibre auxiliar de l’autobús 

urbà), es distribueix el consum total dels 

interurbans entre regulars i discrecionals en 

funció dels vehicles-km de cada tipus de 

servei i a partir dels supòsits de distribució de 

la mobilitat per tipus de combustible 

(apartat 4.2). 

 

Respecte al consum dels autobusos de 

benzina i híbrids, ens remetem al que ja s’ha 

explica anteriorment (apartats 5.3 i 7.5.1.6). 

 
Fonts utilitzades: 

 Consums dels autobusos urbans: veure apartat 5.3. 

 Vehicles-km des autobusos urbans regulars i 

discrecionals i distribució per tipus de combustible: 

veure apartat 4.2. 

 Preus dels combustibles: veure apartat 7.1.9. 

 

7.5.2.8. Consum de lubricant 

 

La metodologia seguida per l’estimació del 

cost del lubricant dels autobusos urbans, 

similar a la descrita pel turisme privat, la 

motocicleta i el ciclomotor i els autobusos 

interurbans, diferencia per tipologia 

d’autobusos a partir d’una ràtio entre 

consum de lubricant i consum de 

combustible diferent en funció de la seva 

dimensió. A més, com es coneix el consum 

de combustible segmentat entre els serveis 

regulars i els discrecionals, el consum de 

lubricant també es distribueix entre aquests 

dos tipus de serveis, sota la hipòtesi que 

aquest consum és independent del servei 

que es realitzi. 

 

Com en el cas de l’autobús interurbà 

(apartat 7.5.1.7), en l’estudi anterior, per 

calcular el consum de lubricant a partir del 

consum de combustible es va 

comptabilitzar també el consum 

d’electricitat estimat dels autobusos 

elèctrics. Encara que l’impacte en els costos 

és purament anecdòtic, hem modificat el 

Simulador per una qüestió de correcció 

metodològica. 

 

Com en l’estudi anterior tal com va quedar 

implementat al Simulador 2014, s’ha assumit 

que el cost unitari del lubricant d’autobusos 

és igual al del turisme privat. 
 

 

Font utilitzades: 

 Preu del lubricant (€/litre): veure apartat 7.1.10.  

 Ràtio consum lubricant /consum combustible per 

tipologia d’autobús: mateixos valors que SENER 

2014, el qual va documentar que provenien d’una 

elaboració pròpia a partir de consultes a fabricants. 

 Consum de combustible: veure apartats 5.3 i 7.5.2.7. 

 

 

Modificació del Simulador: Ràtios de consum 

lubricant dels autobusos urbans regulars): En 

la parametrització del Simulador 2014, les 

ràtios de consum de lubricant associades a les 

diferents tipologies d’autobusos urbans 

regulars en el llibre auxiliar estaven mal 

enllaçades als valors del llibre principal 

(establien la mateixa ràtio per les tres 

tipologies d’autobús considerades). Hem 

corregit aquests enllaços. L’efecte sobre els 

costos d’operació totals de l’autobús urbà 

regular són marginals (menys de un 0,001%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificació del Simulador: Exclusió del consum 
d’electricitat pel càlcul del consum de lubricant 

dels autobusos urbans. En la parametrització 

actual del Simulador, el consum d’electricitat 

no es té en compte per determinar el consum 

de lubricant dels autobusos urbans a partir del 

seu consum de combustible. En concret, s’ha 

modificat la fulla dedicada al combustible i la 

fulla dedicada al lubricant del llibre auxiliar de 

l’autobús urbà. 
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7.5.2.9. Pneumàtics 

 

L’avaluació del cost dels pneumàtics 

s’efectua en funció del tipus de vehicle 

(dimensió). Com es disposa de la distribució 

del parc d’autobusos per tipus de vehicle i 

tipus de servei, el cost d’aquesta partida 

també es segmenta per tipus de servei. 

 

Fixat aquest criteri, l’expressió de càlcul del 

cost total dels pneumàtics és la mateixa que 

en l’estudi anterior, és a dir: 

 

(18) 𝑪𝑷𝑵𝑬𝑼𝑴 = 𝑪𝑹𝑷𝑵𝑬𝑼𝑴 + 𝑪𝑫𝑷𝑵𝑬𝑼𝑴 = 

= ∑ [
𝑲𝑴𝑹𝒊

𝑽𝒖𝑷𝑵𝑬𝑼𝑴
]

𝒊
· 𝑭𝑹𝒊 · 𝒏𝒊 · 𝑷𝒊 + ∑[ 

𝑲𝑴𝑫𝒊

𝑽𝒖𝑷𝑵𝑬𝑼𝑴
 ]

· 𝑭𝑫𝒊 · 𝒏𝒊 · 𝑷𝒊 
 
On, 

 𝐶𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀: Cost total anual per pneumàtics dels 

autobusos urbans (€).  

 𝐶𝑅𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀: Cost anual per pneumàtics dels autobusos 

de servei regular (€).  

 𝐶𝐷𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀: Cost anual per pneumàtics dels autobusos 

de servei discrecional (€).  

 𝑃i: preu mig del pneumàtic per tipologia d’autobús 

(€). 

 𝐹𝐷𝑖: flota de vehicles de servei discrecional per 

cada tipologia d’autobús (i= nombre de places; 

microbús, bus estàndard, bus articulat). 

 𝐹𝑅𝑖: flota de vehicles de servei regular per cada 

tipologia d’autobús i.  

 𝑉𝑢PNEUM: Vida útil dels pneumàtics (km).  

 𝑛𝑖: Nombre de pneumàtics per tipus de bus i.  

 𝐾𝑀𝐷𝑖: mitjana dels quilòmetres recorreguts durant 

un any per autobusos discrecionals segons 

tipologia.  

 𝐾𝑀𝑅𝑖: mitjana dels quilòmetres recorreguts durant 

un any per autobusos regulars segons tipologia.   

Ara bé, en l’estudi present s’ha modificat la 

determinació de la mitjana de quilòmetres 

recorreguts (vehicles-km) durant un any dels 

autobusos urbans segons tipologia. 

 

En l’estudi present, es pressuposa que els 

quilòmetres recorreguts per tipologia 

d’autobusos urbans són iguals entre ells, 

però diferents en funció de si es tracta de 

serveis regulars o discrecionals. La mitjana 

de quilòmetres recorreguts per tipus de 

servei s’obté dividint els vehicles-km 

corresponents (apartat 4.2) pel parc de 

vehicles (apartat 4.1). 

 
Fonts utilitzades: 

 Vida útil dels pneumàtics (en quilòmetres): mateix 

valor que SENER 2014, que correspon amb els 

supòsits de l’OCTDV 2017 (100.000 km). 

 Nombre mitjà de pneumàtics per tipus de vehicle: 

mateix valor que SENER 2014. 

 Preu mitjà dels pneumàtics (estàndard i microbús): 

actualització mitjançant la variació de l’IPC 

acumulada a Catalunya entre 214 i 2017 del valor 

estimat per SENER 2014. 

 Variació de l’IPC acumulada a Catalunya entre 214 

i 2017: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 Vehicles-km dels autobusos urbans: veure apartat 

4.2. 

 Parc d’autobusos urbans: veure apartat 4.1. 

 

7.5.2.10. Manteniment i reparacions 

 

El procés metodològic és molt semblant al 

dels pneumàtics. L’expressió de partida pel 

càlcul d’aquest cost és la següent: 

 

(19) 𝑪𝑴𝑨𝑵𝑻𝑬𝑵𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻 = 𝑪𝑹𝑴𝑨𝑵𝑻𝑬𝑵𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻 +
𝑪𝑫𝑴𝑨𝑵𝑻𝑬𝑵𝑰𝑴𝑬𝑵𝑻 = 

= ∑ 𝑽𝒊
−𝟎,𝟒𝟒

𝒊

· 𝑲𝑴𝑹𝒊 ·  𝜷  + ∑ 𝑽𝒊
−𝟎,𝟒𝟒

𝒊

· 𝑲𝑴𝑫𝒊 · 𝜷 

 

On, 

 
 𝐶𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇: Cost total anual per manteniment dels 

autobusos urbans (€). 

 𝐶𝑅𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇: Cost anual per manteniment dels 

autobusos de servei regular (€). 

 𝐶𝐷𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇: Cost anual per manteniment dels 

autobusos de servei discrecional (€). 

 𝛽: preu del manteniment per quilòmetre. 

 Vi: Velocitat mitjana de circulació segons tipus bus i 

(km/hora). 

 𝐾M𝐷𝑖: mitjana dels quilòmetres recorreguts durant 

un any per autobusos de servei discrecional segons 

tipus i. 

 𝐾M𝑅𝑖: mitjana dels quilòmetres recorreguts durant 

un any per autobusos de servei regular segons tipus 

i. 

Respecte la determinació dels quilòmetres 

recorreguts en l’estudi anterior i en l’estudi 

present, així com en el seu efecte en la 

determinació dels costos d’aquest 

concepte, ens remetem a l’explicat en 

l’apartat anterior. 

 

 

Modificació de la metodologia: Quilòmetres recorreguts durant un any pels autobusos urbans. Aquesta 

modificació es veu motivada per les següents consideracions. En l’estudi anterior, es va considerar 

una mitjana de quilòmetres recorreguts diferent per tipologia d’autobús (dimensió) que provenia, 

segons es va documentar, d’una consulta als operadors. Per tant, multiplicant aquesta variable pel 

parc segons tipologia s’obtenia una estimació dels vehicles-km que servia per calcular el cost dels 

pneumàtics segons la fórmula indicada. El problema es trobava en el fet que aquesta estimació dels 

vehicles-km no era igual ni s’apropava a l’estimació dels corresponents vehicles-km dels autobusos 

urbans establerta anteriorment en l’apartat de variables de mobilitat que servien de base per la resta 

dels càlculs de costos. 

A més, en el Simulador 2014 s’introduïa una distribució dels quilòmetres recorreguts per tipologia 

d’autobús en funció del tipus de servei regular o discrecional que no era coherent amb les variables 

de mobilitat i el significat del qual en l’estimació dels vehicles-km a efectes del càlcul del cost dels 

pneumàtics no ens resulta clar. L’efecte d’aquesta distribució entre serveis regulars i discrecionals era 

la de provocar una divergència encara més gran amb els vehicles-km determinats en les variables 

de mobilitat. 

Com a conseqüència de tot això, amb  aquella metodologia, a efectes del càlcul del cost dels 

pneumàtics, es van imputar poc menys de la meitat de vehicles-km d’autobús urbà que els 

determinats per les variables de mobilitat. L’efecte sobre el cost no va ser exactament lineal degut 

als diferents costos per tipologia d’autobús, però previsiblement es devia apropar a una infravaloració 

del voltant del 50% d’aquesta partida. 

Per tant, hem considerat necessari modificar la metodologia pel càlcul dels quilòmetres recorreguts 

en mitjana pels autobusos urbans. Entenem que amb aquest canvi metodològic, es perd una certa 

precisió per tipologia d’autobús, però es guanya en coherència i a més no s’incorre en una 

infravaloració dels vehicles-km amb els respectius efectes sobre els costos. 

 

 

 

 

 

Modificació de la metodologia: Quilòmetres recorreguts durant un any pels autobusos urbans. S’ha 

modificat el Simulador en concordança amb aquesta modificació metodològica. En concret, s’ha 

modificat la fulla dedicada als pneumàtics del llibre auxiliar de l’autobús urbà. De totes maneres, tant 

en el llibre principal com en el llibre auxiliar s’han mantingut algunes cel·les de l’antiga 

parametrització en cas que en algun moment es volgués recuperar. 
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Sobre les possibles qüestions relatives a la 

coherència entre les velocitats de circulació 

dels autobusos urbans per tipologia 

d’autobús utilitzades en aquest apartat 

amb la velocitat de circulació dels 

autobusos urbans determinades amb 

anterioritat (apartat 5.4), les posposem per 

estudis instrumentals de costos futurs ja que 

la  seva incidència sobre els costos totals es 

preveu anecdòtica. 

 
Fonts utilitzades: 

 Velocitat mitjana per tipus de vehicle: mateixos 

valors que SENER 21014. 

 Preu mitjà de manteniment per quilòmetre: 

actualització mitjançant la variació de l’IPC 

acumulada a Catalunya entre 214 i 2017 del valor 

estimat per SENER 2014. 

 Variació de l’IPC acumulada a Catalunya entre 214 

i 2017: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 Parc d’autobusos urbans: veure apartat 4.1. 

 Vehicles-km d’autobusos urbans: veure apartat 4.2. 

 

7.5.2.11. Benefici 

 

Com en l’estudi anterior, per tal d’obtenir els 

costos totals del mode de l’autobús urbà, 

s’ha considerat el benefici dels operadors 

que s’ha assumit d’un 10% sobre els costos 

d’operació. 

 

Seguint la metodologia plasmada al 

Simulador 2014, en l’estudi present tampoc 

s’han calculat els beneficis estimats per 

l’operador TB (TMB), ja que es tracta d’un 

operador públic que no obté beneficis. 

L’operació realitzada ha consistit en 

sostraure els costos d’operació aproximats 

de TB en funció del percentatge dels 

vehicles-km de TB respecte els vehicles-km 

urbans regulars al SIMMB. Sobre aquests 

costos de TB no s’ha calculat el 10% de 

benefici. 

 

Finalment, respecte la determinació dels 

costos totals dels autobusos urbans regulars i 

discrecionals i a la seva imputació a les 

taules input-output ens remetem al que ja 

s’ha explicat a les introduccions dels 

apartats 7 i 7.5. 

 
Fonts utilitzades: 

 Percentatge de benefici sobre els costos 

d’operació: assumit en un 10%, igual que en SENER 

2014. 

 Total costos d’operació: veure apartats de 7.5.2.2 a 

7.5.2.10. 

 Vehicles-km de TB: Transmet Xifres. Dades bàsiques 

2017. 

 Vehicles-km urbans-regulars al SIMMB: veure 

apartat 4.2. 
 

7.6. Taxi 

 

Aquest apartat es focalitza en l’estimació 

dels costos interns del taxi des del punt de 

vista de l’explotador del servei. En l’apartat 

7.9 es consideraran els costos suportats per 

la persona usuària. 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

hem donat un tractament diferenciat als 

costos directes (depenen del 

quilometratge) i als indirectes (no depenen 

del quilometratge). 

 

En els estudis anteriors de SENER 2014, SENER 

2012 i SENER 2008 es van actualitzar els 

costos indirectes del taxi mitjançant la 

inflació interanual acumulada a partir dels 

valors identificats mitjançant tres estudis: 

Proposta de revisió de tarifes del servei de 

taxi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(IMET, octubre 2005), Estudio de Ingresos y 

costes para determinar el incremento de 

tarifas para el año 2006 (Trànsit, 2006) i Estudi 

econòmic per a l’actualització dels costos 

del servei metropolità del taxi (CINESI, 2007). 

 

En l’estudi present, ens hem dotat d’una font 

actualitzada per tal de determinar els costos 

indirectes del taxi: Proposta de revisió de 

tarifes del servei del taxi a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (IMET, 

novembre 2018), on consten els costos 

estimats tant per l’any 2017 com per l’any 

2018. 

 

Els costos indirectes es presenten en costos 

unitaris per llicència de taxi. Així doncs, 

multiplicant aquests costos unitaris pel 

nombre de llicències estimades al SIMMB, 

obtenim els costos indirectes associats a 

aquest mode de transport en l’àmbit 

d’estudi. 

 

En aquest procediment, s’ha de tenir en 

compte que hem aplicat l’estimació dels 

costos indirectes a l’AMB procedent de la 

font indicada al conjunt del SIMMB, sota el 

supòsit que l’estructura i la magnitud dels 

costos són iguals en aquests dos àmbits. 

Com ja hem indicat  anteriorment a 

l’apartat 4.1 dedicat al parc de vehicles, el 

parc de taxis de l’AMB representa gairebé el 

90% del total del SIMMB. 

 

Les partides de costos indirectes 

considerades en el document de l’IMET 

indicat les hem agrupat en diferents epígrafs 

a l’hora d’introduir les dades al Simulador. 

Les equivalències establertes entre la font 

utilitzada i les dades introduïdes al Simulador 

venen recollides a la Taula 13. 

 

Volem indicar també que hem detectat 

modificacions molt importants en algunes 

partides considerades respecte les dades 

introduïdes al Simulador per l’estudi de 2014.  

D’una banda, la partida “Propietat-

amortització” ha disminuït en un 44%, 

“Impostos” en un 37% i “Personal” en un 15%.  

Modificació de la metodologia: Quilòmetres 
recorreguts durant un any pels autobusos 

urbans. Veure apartat 7.5.2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document IMET Simulador 

Salari net 
Personal 

Seguretat social 

Amortització vehicle 
Propietat-

amortització 

Assegurances Assegurances 

Pàrquing Aparcament 

Impost de circulació 

Impostos IRPF 

ITV 

Administració i gestió Estructura 

Amortització sistema 

tarifari 

Altres 
Amortització 1r 

establiment 

Costos radioemisora 

Canvi tarifa anual 
 

Font: IMET i elaboració pròpia. 

Modificació del Simulador: Quilòmetres 
recorreguts durant un any pels autobusos 

urbans. Veure apartat 7.5.2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 13: Equivalències entre els costos 

indirectes considerats per l’IMET i les 

partides incloses en el Simulador 
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D’altra banda, la partida “Altres” s’ha 

incrementat en un 242%. Les partides 

“Assegurances”, “Estructura” i 

“Aparcament” mostren variacions que van 

del -9% al 3%. 

 

Aquestes variacions influiran en la 

determinació dels costos interns del taxi 

respecte l’estudi anterior, però entenem 

que estan justificades donat que és més 

acurat utilitzar les dades de la font de l’IMET 

indicada per l’any 2017 que actualitzar 

mitjançant la inflació acumulada els valors 

de l’estudi de SENER 2014, la font original 

dels quals ja està molt allunyada en el temps 

i es venien actualitzat per la inflació des de 

fa anys. 

 

Pel que fa als costos directes (consum de 

combustible i electricitat, pneumàtics, 

lubricants, manteniment i reparacions i 

multes) aquests no han estat calculats a 

partir de la font de l’IMET, degut a que 

disposem d’elaboracions pròpies 

plasmades en aquest document 

metodològic i en el Simulador que 

considerem més adients i que permeten 

simular escenaris diferenciant entre l’àmbit 

urbà i interurbà a partir de la modificació de 

les variables d’entrada. 

 

El consum energètic s’ha determinat segons 

la metodologia exposada a l’apartat 5.3. El 

cost associat a aquesta partida s’ha 

calculat amb la mateixa metodologia i les 

mateixes fonts que el turisme privat (apartat 

7.1.9). Sobre l’estimació d’aquest cost i la 

seva possible infravaloració per l’any 2017 

ens remetem al que ja s’ha explicat 

anteriorment (apartat 5.3). 

A partir del consum de combustible, els 

vehicles-km i les velocitats de circulació es 

determinen els costos associats als 

lubricants, pneumàtics, i manteniment i 

reparacions diferenciant entre l’àmbit urbà i 

interurbà seguint la mateixa metodologia i 

utilitzant les mateixes fonts que les indicades 

per aquestes tres partides pel turisme privat 

(apartats 7.1.10 i 7.1.11). 

 

Com a novetat respecte l’estudi anterior, en 

l’estudi present hem imputat multes als taxis, 

donat que aquest mode és susceptible de 

rebre-les també. En aquest cas, hem aplicat 

la mateixa metodologia que la utilitzada pel 

turisme privat recollida en l’apartat 7.1.5. És 

a dir, les multes assignades al taxi mantenen 

una relació directa amb els vehicles-km. 

  

Tot i aquesta nova assignació, s’ha de tenir 

en compte que la incorporació de les 

multes no acaben de tenir implicació en la 

determinació dels costos totals del taxi, ja 

que aquests es calculen prenent el màxim 

entre els ingressos per tarifes (o costos de les 

persones usuàries) i els costos d’operació 

dels vehicles (que inclouen les multes), en 

concordança al que s’ha explicat a la 

introducció de l’apartat 7. Com els ingressos 

per tarifes són superiors als costs d’operació 

(amb o sense multes), la inclusió de les 

multes no acaba afectant als costos totals. 

 

Aprofitem per indicar que hem modificat 

també la assignació d’alguns costos del taxi 

entre àmbits urbà i interurbà. Aquestes 

modificacions no afecten als costos totals, 

només a la seva distribució. 

 

En primer lloc, en la parametrització del 

Simulador 2014, a efectes dels càlculs dels 

costos urbans i interurbans del taxi, es van 

distribuir els costos externs totals en funció 

dels viatges-km urbans i interurbans 

(operació equivalent a distribuir-los en 

funció dels vehicles-km), quan de fet la 

determinació dels costos externs del taxi ja 

proporciona una distribució entre urbà i 

interurbà més acurada a partir de les 

variables de mobilitat i  funcionals 

segmentades entre aquests dos àmbits (en 

la fulla dels costos externs totals del llibre 

principal). En conseqüència, en el Simulador 

2014 constaven dues distribucions diferents 

dels costos externs del taxi en dues fulles 

diferents del llibre principal. En l’estudi 

present hem unificat les dades de manera 

que la distribució que preval és l’elaborada 

en la fulla específica dels costos externs. 

Aquesta modificació ha implicat canvis en 

els costos urbans i interurbans totals del taxi. 

 

En segon lloc, la distribució dels costos 

d’explotació del servei també es realitzava 

en funció dels viatges-km urbans i 

interurbans. Aquesta operació era en part 

necessària ja que els costos indirectes, que 

depenen del nombre de llicències, no 

s’obtenen desagregats per àmbits de 

circulació, però en canvi, els costos directes 

sí. En la parametrització actual els costos 

indirectes es segueixen distribuint en funció 

dels viatges-km doncs no hi ha cap criteri 

preferible, però els directes urbans i 

interurbans es prenen directament de la 

corresponent determinació que es realitza 

en la fulla dedicada al taxi. Com ja hem 

explicat en el cas de les multes, aquesta 

modificació no ha implicat canvis en els 

costos urbans i interurbans totals del taxi, ja 

que per determinar-los es pren el màxim 

entre els ingressos tarifaris i els costos 

d’operació. Com els ingressos són superiors 

als costos, la modificació dels costos no 

afecta als totals. 

 

En tercer lloc, els costos totals urbans i 

interurbans del taxi també es determinaven 

distribuint els costos totals en funció dels 

viatges-km. Com a conseqüència d’aquest 

fet, els totals per àmbits de circulació no 

coincidien amb la suma de les partides que 

els conformaven. En la parametrització 

actual, els costos totals urbans i interurbans 

del taxi es calculen per la suma de les 

diferents partides que els integren. Aquesta 

modificació ha implicat canvis en els costos 

urbans i interurbans totals del taxi. 

 

Finalment, documentar que en la imputació 

de costos a la partida “Operació vehicles” 

del taxi, en la parametrització anterior del 

Simulador 2014, s’incloïen els costos de 

“Manteniment Infraestructura”. En canvi, en 

la  resta de modes no s’incloïen aquests 

Modificació de la metodologia: Imputació de 

multes al taxi. Mentre en l’estudi anterior no 

s’imputaven multes al taxi, en l’estudi present 

es realitza aquesta imputació.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Modificació del Simulador: Imputació de 

multes al taxi. Modificació del Simulador 

(imputació de les multes al taxi): Hem 

adaptat el Simulador a aquesta modificació 

metodològica. En concret hem modificat la 

fulla dedicada al taxi en el llibre principal i la 

fulla on es recullen els costos totals, en 

concret la partida de costos d’operació del 

taxi. També hem modificat el llibre auxiliar del 

taxi afegint una nova fulla per les multes. 
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costos. Hem modificat el Simulador de 

manera que actualment ja no s’incorporen 

(en la fulla de costos totals anuals del llibre 

principal). 
 
Fonts utilitzades: 

 Costos indirectes del taxi: “Proposta de revisió de 

tarifes del servei del taxi a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona”, IMET, novembre 2018. 

 Consum energètic: veure apartat 5.3. 

 Preus dels combustibles i l’electricitat: veure apartat 

7.1.9. 

 Parc de taxis al SIMMB: veure apartat 4.1. 

 Vehicles-km del taxi: veure apartat 4.2. 

 Velocitats de circulació del taxi: veure apartat 5.4. 

 Rati consum de lubricant / consum de combustible: 

veure apartat 7.1.10. 

 Preu del lubricant (€/l): veure apartat 7.1.10. 

 Preu mitjà de 4 pneumàtics de turismes: veure 

apartat 7.1.11. 

 Vida útil dels pneumàtics: veure apartat 7.1.11. 

 Factor de combustible d’un vehicle tipus: veure 

apartat 7.1.11. 

 Constant de manteniment K: veure apartat 7.1.11. 

 Recaptació total per multes a l’àmbit urbà i a 

l’àmbit interurbà: veure apartat 7.1.5. 

 

7.7. Bicicleta pública 

 

La bicicleta pública compren el servei de 

Bicing (mecànic i elèctric) a Barcelona i les 

bicicletes de lloguer que, tot i ser una 

activitat realitzada per empreses privades, 

en aquest estudi reben la consideració de 

servei de transport públic (en el sentit que la 

persona usuària no és la propietària del 

vehicle, sinó que aquest es troba a 

disposició del públic) aplicant el mateix 

criteri de l’estudi anterior. 

 

En aquest apartat ens focalitzem en els 

costos d’operació d’aquest mode de 

transport, mentre que en l’apartat 7.9 

avaluarem els costos per les persones 

usuàries (tarifes i costos del temps). 

 

S’ha de tenir en compte que l’estructura de 

costos i ingressos del Bicing difereix de les 

estructures de costos i ingressos de les 

empreses de bicicletes de lloguer. Mentre 

en el primer cas es tracta d’un servei públic 

concessionat que rep un subsidi de 

l’administració (a més dels patrocinis) ja que 

els ingressos tarifaris no cobreixen els costos, 

en el segon es tracta d’operadors privats de 

mercat pels quals s’espera que els ingressos 

tarifaris siguin superiors als costos de 

l’activitat (costos fixos i variables) 

permetent-los obtenir un marge de benefici. 

 

En consonància amb aquestes 

consideracions generals, les metodologies 

per la determinació dels costos d’operació 

han estat diferents entre el Bicing i les 

bicicletes de lloguer. 

 

Pel Bicing, s’ha efectuat una actualització 

dels costos d’explotació anuals a partir dels 

valors de l’estudi anterior, els únics 

disponibles. Per l’any 2014 es va disposar de 

les dades subministrades per B:SM (el titular 

del servei), però per l’any 2017 aquestes 

dades no ha estat proveïdes. En 

conseqüència, els valors de 2014 s’han 

projectat a 2017 amb el mateix increment 

que ha experimentat el nombre total de 

viatges (7%) tenint també en compte la 

inflació acumulada entre aquests anys. 

 

S’ha aplicat aquest criteri després de 

comparar-lo amb d’altres, com l’increment 

del parc de bicicletes o l’increment dels 

viatges-km. L’augment del parc de 

bicicletes és degut en exclusiva a la 

introducció de les bicicletes del Bicing 

elèctric, ja que el parc de bicicletes 

mecàniques ha romàs constant. Si bé el 

creixement del parc proporciona un 

indicador de l’evolució dels costos fixos, 

l’augment del nombre de viatges és 

indicatiu de les variacions dels variables. A 

més, l’increment del nombre de viatges ha 

estat superior al del parc, fet que en part 

permet reflectir que les bicicletes elèctriques 

són més cares. 

 

En l’estudi present, els costos del Bicing 

inclouen tant el Bicing mecànic com 

l’elèctric (en servei des de 2015). Ara bé, les 

dades dels costos d’explotació no estan 

segmentades entre aquestes dues 

tipologies de servei, donades les limitacions 

de les fonts disponibles. 

 

Les partides de costos considerades són: 

costos interns i contractats per B:SM, costos 

d’estructura de B:SM i les facturacions a 

B:SM per part de l’empresa concessionària 

per serveis ordinaris i extraordinaris. 

 

Entenem que les partides que recullen la 

facturació de l’empresa concessionària (fins 

2018 Clear Channel) inclouen el seu benefici 

industrial, però no es disposa d’aquesta 

dada desagregada, pel que es presenta de 

manera conjunta amb els costos 

d’explotació. El criteri de sumar el benefici 

industrial als costos d’explotació és coherent 

amb el seguit amb d’altres modes de 

transport com l’autobús (apartat 7.5) o el 

Tramvia (apartat 7.8.3). En cas de millorar les 

fonts documentals, es podrien afinar 

aquestes estimacions.  

 

Per les bicicletes de lloguer, la metodologia 

per la determinació dels costos d’explotació 

ha estat diferent. En aquest cas, s’ha partir 

de la facturació estimada per tarifes 

(apartat 7.9.1) i s’han inferit els costos 

d’explotació assumint un marge de benefici 

del 10%. La metodologia seguida ha estat 

idèntica a la de l’estudi anterior. 

 

En els futurs estudis instrumentals s’hauran de 

comptabilitzar altres serveis públics de 

lloguer de bicicletes al SIMMB. En particular 

ens referim al servei e-Bicibox, que ha entrat 

en funcionament durant l’any 2019. Aquest 

servei depenent de l’AMB no es trobava 

actiu l’any 2017, pel que no s’ha inclòs en el 

present estudi. 

 

Finalment, recordem que la diferent 

estructura de costos i ingressos del Bicing 

respecte les bicicletes de lloguer es veu 

reflectida a l’hora de calcular els costos 

totals d’aquest mode. En conformitat al que 

s’ha explicat a la introducció de l’apartat 7, 

els costos interns totals del Bicing es calculen 

a partir dels costos d’explotació ja que es 

tracta d’un servei subvencionat, en canvi els 

costos interns de les bicicletes de lloguer es 

calculen a partir dels costos en tarifes de les 

persones usuàries (o el que per definició és 

el mateix: pels costos d’explotació més els 

Modificació del Simulador: Determinació dels 

costos totals de la bicicleta pública. En la 

parametrització del Simulador 2014 no es van 

comptabilitzar els beneficis associats a les 

bicicletes de lloguer als costos interns totals de 

la bicicleta pública, generant una (petita) 

distorsió en els resultats. En el Simulador actual, 

aquests beneficis sí que es tenen en compte. 

En concret, s’han modificat en la fulla 

dedicada a la bicicleta i en la fulla dels costos 

totals del llibre principal les cel·les afectades. 
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beneficis estimats) perquè es tracta d’un 

servei privat amb benefici. 

 
Fonts utilitzades: 

 Costos d’explotació del Bicing: actualització dels 

valors de SENER 2014, que van ser subministrats per 

B:SM. 

 Vitages en Bicing 2014: SENER 2014 a partir de B:SM. 

 Viatges en Bicing 2017: veure apartat 4.3. 

 Inflació acumulada a Catalunya entre 2014 i 2017: 

elaboració pròpia a partir del INE. 

 Ingressos tarifaris de les bicicletes de lloguer: veure 

apartat 7.9.1. 

 

7.8. Modes ferroviaris de passatge 

 

En aquest apartat s’explica com s’han 

determinat els costos dels operadors dels 

diferents modes de transport de passatge 

per ferrocarril que es consideren en l’estudi. 

Aquest apartat es centra en els costos 

d’explotació des del punt de vista de 

l’operador, mentre que en l’apartat 7.9 es 

tractaran per separat els costos de les 

persones usuàries d’aquests modes de 

transport. 

 

S’han estudiat els costos en funció de qui 

tingui la titularitat de l’explotació, així doncs, 

els diferents modes gestionats per RENFE 

(Rodalies, Regionals i AVE/LD) s’expliquen 

en la mateixa secció, mentre que per FGC, 

Metro i Tramvia consta una secció 

destinada a cada un d’aquests tres 

operadors. 

 

En general, seguint la metodologia dels 

estudis anteriors, donat el reduït nombre 

d’operadors (RENFE servei públic, RENFE 

servei comercial, FGC, Metro i Tramvia), 

aquest estudi es realitza a partir de les 

comptes anuals, les memòries i els informes 

de gestió de cadascun d’ells. La 

classificació de les partides considerades 

pels diferents operadors deriva d’aquestes 

informacions publicades i no segueixen 

exactament el mateix patró. 

 

En el que segueix, s’explica les fonts 

utilitzades i les metodologies seguides en els 

eventuals càlculs realitzats  per cada mode 

en particular. 

 

A l’Annex s’inclouen extrets dels comptes 

anuals d’aquests operadors emprats en 

l’estudi present. 
 

7.8.1. RENFE (Rodalies, Regionals i Llarga 

distància) 

 

L’objectiu d’aquest apartat és assignar als 

tres modes ferroviaris de RENFE considerats 

(Rodalies, Regionals i AVE i LD convencional) 

els costos interns d’operació a partir de les 

informacions publicades per aquest 

operador. 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

per tal d’avaluar els costos dels serveis de 

RENFE s’han distingit entre dos tipus de 

serveis que realitza: 

 

 Serveis públics de RENFE 

o Servei de Rodalies 

o Servei de Regionals 

 Serveis comercials de RENFE 

o Alta velocitat (AVE) i Llarga 

distància convencional (LD) 

 

En l’estudi present s’ha partit de les 

informacions incloses en els comptes anuals 

consolidats i l’informe de gestió de RENFE-

Operadora 2017 o en els comptes anuals i 

l’informe de gestió de RENFE Viajeros 2017, 

ja que ambdues fonts contenen les dades 

referents als serveis públics i als serveis 

comercials considerats. 

 

Pel que fa als serveis públics dependents de 

la Generalitat de Catalunya, Rodalies i 

Regionals, l’informe de gestió de RENFE 

Viajeros S.A. relaciona les partides de 

despesa agrupades. Per tant, cal 

desagregar-les entre aquests dos modes. 

 

Com en l’estudi anterior, en l’estudi present 

la distribució dels costos dels serveis públics 

de RENFE passatge a Catalunya s’ha 

realitzat en funció del pes dels cotxes-km de 

Rodalies al SIMMB i de Regionals a 

Catalunya respecte la seva suma. Com ja 

s’ha indicat amb anterioritat (apartat 4.2), 

l’estimació dels pesos relatius pot estar 

lleugerament distorsionada per la no inclusió 

dels cotxes-km de Rodalies de Girona i de 

Rodalies del Camp de Tarragona, però 

entenem que te un efecte mínim. 

 

Respecte els costos assignats a Rodalies, En 

l’estudi present, donada l’ampliació de 

l’àmbit d’estudi de la RMB al SIMMB, no s’ha 

realitzat cap elaboració suplementaria com 

en l’estudi anterior per assignar els costos de 

Rodalies de Barcelona al SIMMB, sinó que 

aquests s’han assignat directament.  

 

Respecte els costos assignats a Regionals al 

SIMMB, s’han ponderat els costos imputats a 

Regionals a Catalunya en un primer 

moment en funció als cotxes-km del SIMMB 

respecte Catalunya. La metodologia és 

anàloga a la seguida en l’estudi anterior per 

assignar els corresponents costos a la RMB. 

 

Donat que el Simulador està parametritzat 

de manera que inclou menys partides de 

despeses que l’informe de gestió de RENFE 

Viajeros, en l’estudi present les despeses 

considerades en el segon s’han agrupat per 

tal d’agregar-les segons les partides del 

primer, de la forma que s’especifica en la 

Taula 14. 

 

Respecte l’estudi anterior, no hem arribat a 

una conclusió definitiva respecte com es va 

elaborar l’assignació de costos de l’Informe 

de Gestió de 2014 de RENFE Viajeros S.A. En 

concret, sembla que no es va tenir en 

compte la partida “Manteniment de trens” i 

que va comptabilitzar dues vegades 

“Amortitzacions i ret. del immobilitzat”. 
 

Pel que fa als costos dels serveis comercials 

de RENFE Viajeros S.A., l’operador 

proporciona dades pel conjunt d’Espanya. 

S’ha partit doncs d’aquestes dades. 

 

Com en el cas de Rodalies i Regionals, el 

Simulador inclou menys partides de 

despeses que l’Informe de Gestión de RENFE 

Viajeros S.A. Per tant, s’han agrupat les 

partides seguint el mateix criteri que l’indicat 

per Rodalies i Regionals. 

Modificació de metodologia: Assignació dels 

costos de Rodalies de Barcelona al SIMMB). En 

l’estudi anterior es va realitzar una elaboració 

suplementària per imputar només els costos 

de la RMB i no del total de Rodalies de 

Barcelona (en funció dels respectius cotxes-

km). Donada la parametrització actual, 

aquesta modificació metodològica no ha 

implicat cap canvi en el Simulador. 
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En el Simulador s’introdueixen els valors per 

Espanya com a variable d’entrada i després 

es calculen els costos assignats al SIMMB. 

Aquesta assignació es realitza seguint la 

mateixa metodologia que en l’estudi 

anterior, és a dir, en funció dels cotxes-km al 

SIMMB respecte els del conjunt d’Espanya 

(apartat 4.2). 

 

És necessari comentar dues qüestions 

addicionals en relació a la imputació de 

conceptes a la comptabilitat ampliada i a 

la determinació dels costos totals dels 

modes considerats. 

 

En primer lloc, en l’estudi anterior, a efectes 

del càlcul dels costos interns i totals dels 

modes de RENFE passatge al SIMMB, no es 

van comptabilitzar els costos derivats de 

“Cànons i serveis ADIF”. En canvi, a efectes 

del càlcul de l’impacte macroeconòmic 

d’aquests modes sí que es van 

comptabilitzar. 

 

Entenem que la no comptabilització dels 

cànons d’ADIF (o ADIF AV) pagats per RENFE 

passatge per la utilització de les xarxes als 

costos totals dels respectius modes respon a 

la lògica de no comptabilitzar un cost que 

alhora és un ingrés pel gestor de la xarxa. 

Donat que els costos en termes anuals de les 

xarxes es calculen en un altre apartat 

(apartat 6.2) i són aquests els que s’imputen 

als costos totals dels modes corresponents i 

que és de suposar que ADIF destina els 

ingressos per cànons a cobrir (almenys part 

de) els costos de les infraestructures, 

s’estaria realitzant una doble 

comptabilització si s’agreguessin els cànons 

als costos totals. Per tant, en l’estudi present 

hem seguit aquest mateix criteri. 

 

Establert això, considerem que alhora 

d’imputar els costos d’aquests modes a les 

partides de la taula input-output amb 

l’objectiu de calcular l’impacte econòmic 

total de la mobilitat s’hauria de seguir la 

mateixa pauta, ja que els costos de les 

infraestructures ja es comptabilitzen per 

separat. En conseqüència, jutgem que en 

aquest cas sí que es va produir una doble 

comptabilització dels cànons (d’uns 29 

milions d’euros, un pes relativament petit). 

Per tant, en l’estudi present hem modificat 

aquella metodologia. 

 

En segon lloc, els serveis de Llarga distància 

són serveis comercials de RENFE pel que és 

d’esperar que les tarifes cobrades a les 

persones usuàries siguin superiors als costos 

d’operació i els cànons pagats a ADIF. Ara 

bé, l’any 2014 els serveis comercials de 

RENFE al conjunt d’Espanya van mostrar 

pèrdues i l’estimació per la RMB d’aquell 

any va reproduir aquest mateix 

comportament: els ingressos estimats van ser 

inferiors als costos. En canvi, l’any 2017 els 

serveis comercials de RENFE al conjunt 

d’Espanya han recollit beneficis i l’estimació 

realitzada pel SIMMB també. 

 

Al ser un servei comercial amb beneficis 

entenem que la imputació als costos totals 

s’ha de realitzar amb el mateix criteri que 

altres modes comercials, com el taxi o 

l’autobús discrecional, és a dir, imputant els 

costos de les persones usuàries (les tarifes, 

apartat 7.9.1) i no els costos de l’operador si 

els primers són superiors. 

 

 

 

 
Fonts utilitzades: 

 Costos d’operació serveis públics dependents de la 

Generalitat de Catalunya (Rodalies i Regionals): 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión de RENFE 

Viajeros S.A. 2017 (pàg. 119). 

 Cotxes-km de Rodalies i Regionals al SIMMB: veure 

apartat 4.2. 

 Cotxes-km de Regionals a Catalunya: veure 

apartat 4.2. 

 Despeses associades als serveis comercials (AVE i LD 

convencional) de RENFE Viajeros S.A. a Espanya: 

Comptes anuals i l’informe de gestió de RENFE 

Viajeros S.A. 2017 (pàg. 129). 

 Cotxes-km al SIMMB i a Espanya dels serveis 

comercials (AVE i LD convencional): veure apartat 

4.2. 

 

7.8.2. FGC 

 

Els costos d’explotació de les línies 

metropolitanes de FGC han estat obtinguts 

a partir de les informacions incloses en la 

Memòria anual 2017 d’aquest operador, 

l’informe de gestió del qual presenta els 

comptes de pèrdues i guanys analítics 

d’aquesta explotació. 

 

Modificació de metodologia: Imputació dels 

cànons de RENFE passatge a la comptabilitat 

ampliada. En l’estudi present els canons 

pagats pels diferents modes de RENFE 

passatge no s’imputen a les respectives 

partides de la taula input-output. 

 
Modificació de Simulador: Imputació dels 

cànons de RENFE passatge a la comptabilitat 

ampliada. En la parametrització actual del 

Simulador els cànons de RENFE passatge no 

es tenen en compte alhora de 

comptabilitzar els costos de l’operador en les 

partides de la taula input-output. En concret, 

s’han modificat les cel·les involucrades de les 

fulles d’aquests serveis del llibre principal. 

 

RENFE Viajeros S.A. Simulador 

Personal Personal 

Energia de tracció 
Energia de 

tracció 

Materials i Serveis - 

Cànons 

Cànons i serveis 

Adif (excepte 

energia) 

Materials i Serveis - 

Serveis del Exterior 

Altres materials i 

serveis 

Manteniment de 

trens 

Varis 

Seguretat 

Altres despeses 

Despeses indirectes 

i d'estructura 

Despeses 

excepcionals 

Amortitzacions i ret. 

del immobilitzat 

Amortitzacions i 

ret. del 

immobilitzat 

 

Font: Informe de Gestió de RENFE Viajeros 

S.A. i elaboració pròpia 

Taula 14 . Equivalències entre les partides de 

despesa de RENFE Viajeros S.A. i les partides 

de despesa del Simulador 

Modificació de Simulador: Costos totals de 

RENFE Llarga distància. En la parametrització 

actual del Simulador, als costos totals dels 

serveis de RENFE Llarga distància s’imputen els 

costos de les persones usuàries en tarifes. En 

concret s’ha modificat la fulla “Costos totals 

anuals” del llibre principal. 
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Seguint la metodologia de l’estudi anterior 

tal i com va quedar implementada al 

Simulador 2014, les partides de costos de la 

Memòria de FGC s’han agrupat en les 

següents partides: 

 

 Aprovisionaments i altres despeses 

 Personal 

 Amortitzacions 

Com en l’estudi anterior, entenem que FGC 

és un operador integral, pel que els costos 

d’amortització subvencionables inclouen 

tant la part de superestructura i 

equipaments com material mòbil (però no 

els costos de les infraestructures). Per tant, es 

resten als costos determinats a partir de la 

Memòria 2017 de FGC els costos d’aquests 

elements per tal d’evitar una doble 

comptabilització amb els costos 

determinats en l’apartat 6.2 anterior. 

 

Respecte l’estudi anterior hem introduït dues 

modificacions metodològiques. 

 

La primera fa referència a que, en l’estudi 

present, donat que l’àmbit d’estudi s’ha 

ampliat de la RMB al SIMMB, la totalitat de 

línies metropolitanes circulen dintre l’àmbit 

d’estudi del SIMMB i no és necessària cap 

elaboració dels comptes d’explotació.  

 

La segona modificació metodològica 

respecte l’estudi anterior deriva del fet que 

hem observat que els comptes analítics 

d’explotació de les línies metropolitanes 

inclouen tant els ingressos per transport de 

passatge com pel transport de mercaderies. 

Aquesta inclusió ens ha portat a inferir que 

les despeses també comprenen tant les 

associades al transport de passatge com de 

mercaderies. 

 

Per tant, hem considerat que era necessària 

una operació per segmentar els costos entre 

les dues modalitats de transport. Aquesta 

operació s’ha realitzat en funció dels trens-

km associats als serveis de passatge i 

mercaderies respecte el total 

respectivament. Entenem que, de no 

sostreure els costos associats al transport de 

mercaderies, estaríem realitzant una doble 

comptabilització d’aquests costos, ja que 

en l’estudi anterior aquests s’estimaven 

mitjançant una altra metodologia 

explicada en l’apartat corresponent 

dedicat als costos d’explotació dels serveis 

de mercaderies de FGC (en l’apartat 7.11 es 

torna sobre aquesta qüestió). 

 
Fonts utilitzades: 

 Comptes de pèrdues i guanys analítics de les línies 

metropolitanes de FGC: Memòria de Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya 2017 (pàg. 179). 

 Costos de les infraestructures: veure apartat 6.2. 

 Trens.km de FGC passatge al  SIMMB: veure apartat 

4.2. 

 Trens.km de FGC mercaderies al SIMMB: veure 

apartat 4.2. 

 

7.8.3. Tramvia 

 

Els costos d’explotació del Tramvia 

provenen dels comptes anuals del Trambaix 

(Tramvia Metropolità, SA) i del Trambesòs 

(Tramvia Metropolità del Besòs, SA) de l’any 

2017. 

 

El Tramvia és un servei concessionat, per tant 

les empreses concessionàries obtenen un 

benefici industrial pel serveis prestats i els 

recursos dedicats. Per calcular el cost total 

del Tramvia cal tenir en compte aquest 

benefici, en coherència interna amb el 

criteri aplicat per l’autobús (veure la 

introducció de l’apartat 7.5 i els apartats 

7.5.1.11 i 7.5.2.11). 

 

Modificació de simulador: Segmentació dels 

costos d’explotació de FGC entre passatge i 

mercaderies. Hem modificat el Simulador en 

correspondència amb la modificació 

metodològica. En concret, hem modificat les 

fulles dedicades a FGC passatge i al transport 

de mercaderies per ferrocarril del llibre 

principal i també els llibres auxiliars d’aquests 

dos modes. Al llibre auxiliar de FGC passatge 

una  nova fulla; és a dir, ara es composa de 

dues: una dedicada als costos d’explotació i 

l’altra dedicada als costos de les persones 

usuàries. 

 

Modificació metodològica: Segmentació dels 

costos d’explotació de FGC. En l’estudi 

anterior es van descomptar dels costos 

d’explotació els costos atribuïts a les 

circulacions de les línies metropolitanes de 

passatge fora de la RMB. En concret, 

l’assignació dels costos es va realitzar a partir 

d’una estimació dels trens-km fora la RMB en 

els ramals a Igualada i Manresa elaborada 

mitjançant el nombre de circulacions i les 

longituds dels trams. Aquesta elaboració ja no 

és pertinent. 

En l’estudi anterior també es van assignar tots 

els costos d’explotació al transport de 

persones de FGC, mentre que en l’estudi 

present s’han distribuït entre passatge i 

mercaderies. 

Modificació de Simulador: Assignació dels 

costos al SIMMB de FGC. En la parametrització 

actual, s’han suprimit les elaboracions 

destinades a calcular les longituds dels trams, 

les circulacions i els trens-km fora de la RMB 

així com l’assignació de costos dintre la RMB.  

 

Modificació Simulador: Partides dels costos 

d’explotació del Tramvia. S’ha modificat el 

Simulador de manera que en la 

parametrització actual s’introdueixen les 

partides i les dades indicades en els comptes 

anuals públics corresponents a l’any 2017. 

Respecte aquesta modificació, s’ha de tenir 

en compte que el que és rellevant a efecte 

dels càlculs dels costos associats a aquest 

mode de transport són els costos d’explotació 

totals i que per la seva determinació no és 

necessària la desagregació que constava en 

la parametrització anterior del Simulador 

2014, que no era exacte amb les dades 

publicades en els comptes oficials presentats 

per les empreses. 

Modificació Simulador: Exclusió de les 

despeses de manteniment de la 

infraestructura i dels sistemes del Tramvia. En 

la parametrització anterior del Simulador les 

despeses de manteniment de la 

infraestructura i els sistemes simplement no 

s’agregaven a les despeses totals 

d’explotació, donada la desagregació 

anterior de despeses per partides. En la 

parametrització actual, aquestes despeses es 

resten, ja que es consideren incloses en els 

comptes anuals de Trambaix i Trambesòs. 

 

Modificació metodològica: Costos d’operació 

del Tramvia. En l’estudi anterior no es va tenir 

en compte el benefici industrial. 
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El benefici industrial considerat ha estat d’un 

percentatge del 10% sobre els costos 

d’explotació consignats en els comptes 

anuals (sense tenir en compte 

l’amortització). 

 

 Tal i com s’ha explicat anteriorment 

(apartat 6.2), els costos de manteniment de 

la xarxa s’estimen i es comptabilitzen segons 

una metodologia pròpia i aquests s’han 

sostret als costos d’explotació, per evitar 

imputar-los dues vegades. 

 

Aquestes opcions metodològiques han 

suposat canvis metodològics respecte 

l’estudi anterior i han tingut un impacte en la 

determinació dels costos totals del Tramvia, 

incrementant-los de manera moderada 

respecte els costos de 2014. 

 
Fonts utilitzades: 

 Despeses d’explotació del Tramvia: Comptes 

anuals 2017 del Trambaix i del Trambesòs 

dipositades al Registre Mercantil, consultades a 

través de la base de dades SABI. 

 Benefici industrial: s’ha considerat un benefici 

industrial del 10% sobre els costos d’explotació. 

 Percentatge dels costos de manteniment de la 

infraestructura i dels sistemes respecte els costos 

d’explotació totals (sense amortitzacions): mateix 

percentatge que SENER 2014. 

 

7.8.4. Metro 

 

Els costos d’explotació i les amortitzacions 

del Metro s’han pres de les comptes anuals 

de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA 

(FMB), ja que proporciona dades més 

detallades que l’Informe de Gestió 2017 de 

TMB. 

 

Les despeses s’han agrupat i imputat seguint 

els mateixos criteris que l’estudi anterior, tal i 

com va quedar implementat al Simulador 

2014. 

 

Com en el cas de FGC i seguint la 

metodologia de l’estudi anterior, s’han 

restat als costos d’explotació determinats a 

partir dels comptes de FMB els costos de 

manteniment de la xarxa estimats en 

l’apartat 6.2 amb l’objectiu d’evitar una 

doble comptabilització amb els costos 

determinats anteriorment. D’igual manera, 

a les despeses d’amortització de FMB s’han 

sostret les despeses anuals estimades en 

superestructura i equipament. 

 

Com en l’estudi anterior, no s’han tingut en 

compte la partida “Resultat per vendes 

d’immobilitzat” en les despeses 

d’explotació, ni la partida “Subvencions en 

capital imputada a pèrdues i guanys” en les 

despeses d’amortització, ni les despeses 

financeres. 

 
Fonts utilitzades: 

 Despeses d’explotació del Metro: Comptes anuals 

de FMB 2017 (pàg. 21). 

 Costos de manteniment de la xarxa i despeses en 

superestructura i equipaments: veure apartat 6.2. 

 

7.9. Costos de les persones usuàries del 

transport públic 

 

Com en l’estudi anterior, diferenciem entre 

dos partides de costos segons l’agent 

afectat: 1) Costos d’explotació o operació, 

suportats per l’operador, que s’han calculat 

en els apartats anteriors i 2) Costos per les 

persones usuàries de cada mode de 

transport públic. 

 

En aquest apartat es descriuen aquests 

segons que es concreten en costos de 

tarifes i multes, per un cantó, i en costos del 

temps (accés a la xarxa i dispersió, espera, 

recorregut i enllaç), per l’altre. 

 

7.9.1. Tarifes i multes 

 

Pel transport públic de Metro, Tramvia, FGC 

les despeses de les persones usuàries en 

tarifes i multes s’han obtingut del Transmet 

Xifres. Dades bàsiques 2017 sense cap 

elaboració addicional. Aquest document 

detalla la recaptació d’aquests modes al 

STI, recaptació que s’ha considerat 

equivalent als ingressos per les tarifes i multes 

a les persones usuàries al SIMMB. 

 

En l’estudi present no ha estat necessari 

adaptar les dades del Transmet Xifres. 

Dades bàsiques 2017 respecte la recaptació 

de FGC degut a que totes les circulacions 

d’aquest mode en el STI es troben dintre del 

SIMMB. 

 

Pel que fa a Rodalies, en l’estudi present, la 

dada de partida per determinar els 

ingressos de Rodalies al STI ha estat el 

Transmet Xifres. Dades bàsiques 2017. 

Aquests ingressos s’han assignat al SIMMB 

sense cap elaboració addicional, en 

consonància amb la determinació de les 

variables de mobilitat (apartats 4.2 i 4.3) i 

dels costos de l’operador (apartat 7.8.1). 

Aquesta modificació metodològica no ha 

comportat cap canvi en el Simulador. 

 

Modificació Simulador: Imputació a la taula 

input-output del cost del Metro. En l’estudi 

anterior, tal i com va quedar parametritzat el 

Simulador 2014, a l’hora d’imputar el màxim 

de la despesa o de l’ingrés a la taula input-

output (en concret, al epígraf “Serveis 

transport per ferrocarril”) a efectes de 

determinar els impactes macroeconòmics de 

la mobilitat, es va produir una doble 

comptabilització de les despeses imputades. 

En efecte, segons aquella parametrització es 

va imputar el màxim entre l’ingrés i les 

despeses d’explotació sumant-les partida per 

partida més el total de les despeses; per tant, 

es van sumar dues vegades les mateixes 

despeses, primer desagregades i després 

agregades. El resultat d’aquest fet va ser una 

imputació de 391 milions d’euros addicionals 

a l’hora de calcular l’impacte 

macroeconòmic. Hem modificat el Simulador 

de manera que ara s’imputa a la taula input-

output el màxim entre l’ingrés i la despesa 

d’explotació més amortitzacions. 

 

Modificació metodològica: Recaptació de 

FGC al SIMMB. En l’estudi anterior, en el cas de 

FGC van adaptar les dades del Transmet 

Xifres. Dades bàsiques 2014 per tenir en 

compte que hi havia circulacions en el STI que 

queien fora la RMB; en concret, tal i com va 

quedar parametritzat el Simulador 2014, van 

minorar la recaptació en funció dels viatges-

km a la RMB en relació als viatges-km al STI. 

 

 Modificació Simulador: Recaptació de FGC al 

SIMMB. Hem modificat el Simulador en 

consonància amb aquesta modificació 

metodològica. En particular, ara la 

recaptació imputada a FGC al SIMMB 

correspon a la recaptació de FGC al STI.  
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Respecte la recaptació atribuïda als serveis 

Regionals a l’àmbit del SIMMB, la dada de 

partida ha estat l’ingrés per títols de 

transport del servei públic de RENFE a 

Catalunya segons consten al Informe de 

Gestión de RENFE Viajeros 2017. Donat que 

aquesta font inclou tant els serveis Regionals 

com els serveis de rodalies de Barcelona, 

Girona i Camp de Tarragona, ha estat 

necessari en un primer moment aproximar la 

recaptació atribuïda en exclusiva als serveis 

Regionals a tota Catalunya. Aquesta 

aproximació s’ha efectuat restant a l’ingrés 

total a Catalunya l’ingrés determinat 

anteriorment per Rodalies de Barcelona.  

 

Hem adoptat l’assumpció que les 

contribucions dels ingressos de Rodalies de 

Girona i del Camp de Tarragona, serveis 

actius des de març de 2014, són negligibles 

donada la impossibilitat de localitzar 

suficients fonts específiques i el seu poc pes 

relatiu (el DTES publica dades de nombre de 

viatges i cotxes-km que mostren el seu poc 

pes relatiu, però per obtenir una dada 

d’ingrés s’haurien de realitzar supòsits poc 

justificats i no ens ha semblat adient). 

 

Després, determinada la recaptació dels 

serveis Regionals a Catalunya, en un segon 

moment, ha calgut estimar la recaptació 

d’aquests serveis atribuïble al SIMMB. 

Aquesta estimació s’ha realitzat, seguint la 

metodologia de l’estudi anterior, en funció 

dels cotxes-km assignats al SIMMB respecte 

els cotxes-km a Catalunya. 

 

En quant a la recaptació per tarifes i multes 

dels serveis de Llarga distància 

convencionals i AVE, la dada de partida ha 

estat els ingressos per títols de transport dels 

serveis comercials a tota Espanya inclosos al 

Informe de Gestión de RENFE Viajeros 2017. 

 

A partir d’aquesta dada, s’han atribuït els 

ingressos al SIMMB en funció dels cotxes-km 

al SIMMB respecte els cotxes-km al conjunt 

d’Espanya (apartat 4.2). La metodologia 

seguida ha estat anàloga a l’estudi anterior. 

 

En l’estudi anterior, referit a l’any 2014, les 

dades dels ingressos d’aquest mode al 

conjunt d’Espanya no es van actualitzar i, tal 

i com s’observa al Simulador 2014, els 

ingressos corresponen als de 2012. L’efecte 

sobre l’estimació dels ingressos a la RMB van 

ser mínims. 

 

La recaptació dels autobusos regulars 

urbans i interurbans també s’ha obtingut del 

Transmet Xifres. Dades bàsiques 2017 i s’ha 

incorporat sense cap elaboració 

suplementària. S’ha utilitzat mateixa 

metodologia que en l’estudi anterior. 

 

Com ja s’ha explicat en els apartats 7.5.1.11 

i 7.5.2.11, pels autobusos discrecionals 

urbans i interurbans s’ha estimat un benefici 

sobre els costos d’operació i es suposa que 

els ingressos dels operadors per tarifes (els 

costos de les persones usuàries) corresponen 

a aquests costos més el benefici, ja que es 

tracta d’operadors privats que no estan 

subvencionats i el funcionament esperat 

dels quals en una economia de mercat és 

que operin amb beneficis. La metodologia 

seguida ha estat la mateixa que en l’estudi 

anterior, tot i que en aquell cas el detall del 

tractament diferenciat dels autobusos 

discrecionals no va quedar recollit en el 

corresponent document metodològic. 

 

En el cas del taxi, per determinar els 

ingressos per tarifes, donada la complexitat 

de l’estructura tarifària, s’ha optat per un 

mètode simplificat i s’ha multiplicat la 

facturació bruta mitjana per hora pel 

nombre d’hores de servei estimades. Les 

dades de partida s’han pres de l’IMET, que 

fan referència a l’AMB, i s’han extrapolat a 

tot el SIMMB. Com ja hem indicat  

anteriorment a l’apartat 4.1 dedicat al parc 

de vehicles, el parc de taxis de l’AMB 

representa gairebé el 90% del total del 

SIMMB. 

 

Cal assenyalar que al utilitzar aquestes fonts 

s’ha reduït substancialment el resultat de 

l’ingrés tarifari total atribuït al taxi, al voltant 

de 90 milions d’euros (un 14% menys), 

respecte l’estudi anterior referit a l’any 2014, 

tot i haver-se ampliat l’àmbit d’estudi. 

Aquesta disminució es deu fonamentalment 

a un menor número d’hores assignades per 

taxi, que ha passat de 2.572 l’any 2014 en 

base a una estimació a 1.912 en l’estudi 

present en base a la documentació del IMET 

(un 26% menys). 

 

Els ingressos del Bicing convencional i 

elèctric per les tarifes a les persones usuàries 

s’han obtingut dels comptes anuals i 

l’informe de gestió 2017 de B:SM. 

 

El cost en tarifes de les persones usuàries de 

les bicicletes de lloguer s’ha estimat amb la 

mateixa metodologia de l’estudi anterior, és 

a dir, pel producte del nombre de viatges (o 

persones usuàries), el temps mitjà de lloguer 

(en hores) i el preu mitjà de lloguer (€/hora). 

 

Respecte la imputació dels costos de les 

persones usuàries o dels costos dels 

operadors als costos totals i a la 

comptabilitat ampliada ens remetem al que 

ja s’ha explicat en la introducció de 

l’apartat 7. 
 

Fonts utilitzades: 

 Recaptació del Metro, tramvia, FGC i Rodalies al STI: 

Transmet Xifres. Dades bàsiques 2017. 

 Ingressos per títols de transport del servei públic de 

RENFE a Catalunya: Informe de Gestión de RENFE 

Viajeros 2017. 

 Cotxes-km dels serveis Regionals de RENFE a 

Catalunya i al SIMMB: veure apartat 4.2. 

Modificació metodològica: Ingressos de 

l’operador o costos de les persones usuàries 

de Rodalies. Tot i que en el document 

metodològic l’estudi anterior s’afirma que la 

font de partida va ser el Transmet Xifres. Dades 

bàsiques 2014, mitjançant l’estudi del 

Simulador 2014 hem pogut constatar que de 

fet es van prendre les dades d’ingressos per 

títols de transport del servei públic de RENFE a 

Catalunya (inclou Rodalies i Regionals) del 

Informe de Gestión de RENFE Viajeros 2014 i 

que aquests es van distribuir entre Rodalies i 

Regionals segons els mateixos percentatges 

que els utilitzats per distribuir els costos 

d’operació respectius (veure apartat 7.8.1). En 

conseqüència, les dades introduïdes al 

Simulador 2014 no coincidien amb les dades 

del Transmet Xifres. Dades bàsiques 2014 ni 

tampoc amb els ingressos imputats al nucli de 

rodalies de Barcelona en el propi Informe de 

Gestión de RENFE Viajeros 2014. 

 

Finalment, els ingressos assignats a Rodalies es 

van tractar per imputar només aquells que es 

van atribuir a la RMB (en funció de l’estimació 

dels cotxes-km). 
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 Ingressos per títols de transport dels servei 

comercials de RENFE a Espanya: Informe de Gestión 

de RENFE Viajeros 2017.  

 Cotxes-km de RENFE Llarga distància a Espanya i al 

SIMMB: veure apartat 4.2. 

 Recaptació dels autobusos regulars urbans i 

interurbans: Transmet Xifres. Dades bàsiques 2017. 

 Recaptació bruta mitjana/hora per taxista a l’AMB: 

Bulletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de 

gener de 2018 o IMET. 

 Estimació de les hores de servei per taxi a l’AMB: 

Proposta de revisió de tarifes del servei del taxi a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, IMET, 

novembre 2018.  

 Ingressos per tarifes a les persones usuàries del 

Bicing convencional i elèctric: Comptes anuals i 

l’informe de gestió 2017 de B:SM. 

 Nombre de viatges en bicicletes de lloguer: veure 

apartat 4.3. 

 Temps mitjà de lloguer de les bicicletes de lloguer: 

mateix valor que SENER 2014. 

 Preu mitjà de lloguer de les bicicletes de lloguer: 

actualització mitjançant la inflació acumulada a 

Catalunya entre 2014 i 2017 del valor de SENER 2014. 

 

 

7.9.2. Costos del temps 

 

La metodologia seguida per la 

determinació dels costos del temps de les 

persones usuàries de transport públic és la 

mateixa que en l’estudi anterior. Com en 

aquell cas, es té en compte el temps 

d’accés a la xarxa i dispersió, el temps 

d’espera, el temps de recorregut i en els 

casos que els viatges comporten un 

transbord també el temps d’enllaç (amb el 

consegüent temps d’espera). 

 

Aquest és l’esquema de costos del temps 

general, que s’aplica als diferents modes en 

funció de les seves característiques, tal i com 

s’explica a continuació. 
 
 
 

7.9.2.1. Costos de temps d’accés a 

xarxa i dispersió 

 

El temps d’accés a la xarxa correspon al 

temps que les persones usuàries destinen a 

arribar al punt d’accés del transport públic 

que preveuen utilitzar. El temps de dispersió 

és el temps que triguen a arribar al seu destí 

final des de lloc de sortida de la xarxa (per 

assumpció fixat igual al temps d’accés). 

 

Cada mode considerat té associat un 

temps d’accés i dispersió diferent. Com en 

l’estudi anterior tal i com va quedar 

parametritzat al Simulador 2014, en el cas 

del taxi i de l’autobús discrecional s’ha 

considerat que les distàncies d’accés i 

dispersió són zero. Per la resta de modes 

considerats (autobús regular urbà i 

interurbà, Metro, Tramvia, FGC passatge, 

Rodalies, Regionals, Llarga distància i 

bicicleta pública) s’han mantingut les 

mateixes distàncies d’accés i dispersió que 

en l’estudi anterior. Pel Bicing elèctric, que 

no estava actiu l’any 2014, s’ha introduït la 

mateixa distància d’accés que pel Bicing 

mecànic. 

El temps d’accés per persona i mode es 

calcula a partir de la distància considerada 

i una velocitat a peu mitjana. El cost total 

per mode es determina multiplicant el 

temps unitari pel nombre de viatges de 

cada mode corregit pel nombre de 

transbords intra-modals i inter-modals i el 

valor del temps genèric. 

 

La correcció que es realitza al nombre total 

de viatges de cada mode per descomptar 

el cost de temps d’enllaç dels transbords al 

cost del temps d’accés i dispersió la xarxa 

s’explica en l’apartat corresponent (apartat 

7.9.2.4). 

 

Com ja s’assenyalava en l’estudi anterior, 

s’ha de tenir en compte que la velocitat a 

peu mitjana assumida correspon a la de 

lliure circulació, és a dir, sense tenir en 

compte el temps d’espera  derivat de 

l’efecte barrera de les xarxes viaries i 

ferroviàries, que es tracten per separat com 

un cost extern (apartat 8.5). 
 

En relació a l’estudi anterior, s’ha modificat 

el càlcul del temps d’accés i dispersió de la 

bicicleta de lloguer, ja que segons aquella 

parametrització només es va tenir en 

compte el temps d’accés, però no el de 

dispersió. En conseqüència, el cost del 

temps d’accés i dispersió assignat a aquest 

tipus de servei s’ha multiplicat per dos 

respecte l’estimació per 2014. 

 
Fonts utilitzades: 

 Distància d’accés i dispersió del taxi i de l’autobús 

discrecional: Fixada a zero com en SENER 2014. 

 Distància d’accés i dispersió de l’autobús regular 

urbà i interurbà, Metro, Tramvia, FGC passatge, 

Rodalies, Regionals, Llarga distància i bicicleta 

pública: mateixos valors que SENER 2014. 

 Nombre de viatges per modes: veure apartat 4.3. 

 Nombre de viatges amb transbord per modes: 

veure apartat 7.2.9.4. 

 Valor del temps (€/hora): veure apartat 5.1. 

 Velocitat a peu mitjana: fixada en 3,5 km/hora com 

en SENER 2014. 
 

7.9.2.2. Costos de temps d’espera 
 

S’entén per temps d’espera el temps durant 

el qual la persona que ja ha accedit a la 

xarxa de transport públic espera l’arribada 

del vehicle que li ha de donar servei. 

 

Com en l’estudi anterior s’utilitzen dues 

metodologies diferenciades per l’estimació 

del temps d’espera segons el tipus 

d’explotació del mode considerat: una pels 

serveis que operen amb un horari fixat i 

conegut i una altra pels serveis que operen 

amb interval de pas. A cada metodologia 

correspon una fórmula de càlcul del temps 

d’espera diferent, com s’explica més 

endavant. 

 

En el document metodològic de l’estudi 

anterior es va indicar que els serveis amb 

horari conegut corresponien a Rodalies, 

Regionals, Llarga distància i autobús 

interurbà mentre els d’interval de pas eren 

Metro, Tramvia, FGC passatge i autobús 

urbà. 

 

No obstant això, hem observat que al 

Simulador 2014 només l’autobús interurbà 

regular i Regionals van quedar 

parametritzats amb la fórmula d’horari 

conegut, ja que el temps d’espera de 

Rodalies i Llarga distància es va calcular 

amb la fórmula d’interval de pas (a més, la 

fórmula utilitzada per la Llarga distància 

estava malt definida, pel que es van estimar 

uns 11 milions d’euros de més pel temps 

d’espera d’aquest mode segons aquella 

metodologia). 

Modificació Simulador: Costos del temps 

d’espera de Rodalies i Llarga distància. En la 

parametrització actual del Simulador els 

costos del temps d’espera de Rodalies i Llarga 

distància es calcula mitjançant la fórmula 

dels serveis amb explotació horària. En 

concret s’han modificat les cel·les implicades 

en el llibre auxiliar de Rodalies i en el llibre 

auxiliar de Llarga distància. 
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Davant d’aquesta discrepància, en l’estudi 

present s’ha optat per retenir el 

plantejament del document metodològic 

anterior com a vàlid i canviar la 

parametrització del Simulador 2014. 

 

Seguint la parametrització del Simulador 

2014, s’ha considerat que el temps d’espera 

del taxi, de la bicicleta pública i de 

l’autobús discrecional urbà i interurbà és 

zero. 

 

Serveis amb explotació horària 

 

Com en l’estudi anterior, es considera que, 

en els modes en el que l’horari dels serveis és 

conegut, si les persones usuàries volen 

minimitzar el temps d’espera ajustant l’hora 

d’arribada al  sistema, el temps mig 

d’espera és proporcional a la desviació 

mitjana dels vehicles respecte al seu horari 

previst. 

 

Sota aquest plantejament, l’estimació del 

temps d’espera comporta una aproximació 

a l’esperança del temps d’espera de cada 

mode considerat. Després, aquest temps 

d’espera es multiplica pel nombre de 

viatges i pel valor del temps. 
 

Fonts utilitzades: 

 Esperança del temps d’espera per mode: mateixos 

valors que SENER 2014. 

 Nombre de viatges per mode: veure apartat 4.3. 

 Valor del temps: veure apartat 5.1. 

 

Serveis amb explotació per interval de pas 

 

La metodologia seguida és la mateixa que 

en l’estudi anterior, que es basa en una 

aplicació de la teoria de cues. Sota els 

supòsits que l’arribada de les persones 

usuàries a l’estació es produeix a un ritme 

constant i que els intervals de pas són 

coneguts, es determina el temps d’espera a 

partir de l’interval mig de pas dels vehicles i 

de la seva desviació estàndard. 

 

La fórmula utilitzada, que com s’indicava en 

l’estudi anterior deriva de les aportacions de 

J. Little, és la següent: 

 

(20) 𝒘 =
𝟏

𝟐
(𝑯 +

𝒔𝑯
𝟐

𝑯
) 

 

On, 

 
𝒘: Temps mig d’espera 

𝑯: Interval mig d’espera 

𝒔𝑯: Desviació estàndard de l’interval de pas. 

Un cop estimat el temps mig d’espera de cada mode aquest 

es multiplica pel nombre de viatges i pel valor del temps per 

determinar el cost total d’espera de cada mode. 

 

Fonts utilitzades: 

 Interval mig d’espera per mode: mateix valor que 

SENER 2014. 

 Desviació estàndard de l’interval de pas per mode: 

mateix valor que SENER 2014. 

 Nombre de viatges per mode: veure apartat 4.3. 

 Valor del temps: veure apartat 5.1. 

 

7.9.2.3. Costos de temps de recorregut 

 

Es considera com a temps de recorregut el 

temps que les persones usuàries del 

transport públic es troben en el vehicle que 

les transporta. Notis que aquest és anàleg al 

temps que s’ha considerat per calcular els 

costos del temps associats als modes de 

passatge de vehicle privat (turisme privat, 

motocicleta i ciclomotor i bicicleta privada).  

 

Les metodologies seguides per la seva 

determinació pels diferents modes 

considerats s’expliquen a continuació. 

Autobús urbà i interurbà 

 

En aquest cas, els temps de recorregut per 

persona i mode s’obté a partir de la 

distància mitjana de recorregut i la velocitat 

mitjana de recorregut. Multiplicant el temps 

de recorregut pel nombre de viatges i pel 

valor del temps s’obté el cost del temps de 

recorregut. 

 

Amb aquesta metodologia s’obtenen 

doncs quatre costos del temps diferents que 

corresponen a les diferents tipologies 

d’autobús considerades: regular urbà, 

regular interurbà, discrecional urbà i 

discrecional interurbà. 

 
Fonts utilitzades: 

 Viatges dels autobusos i distància mitjana de 

recorregut: veure apartat 4.3. 

 Velocitat mitjana de recorregut dels autobusos: 

veure apartat 5.4. 

 Valor del temps: veure apartat 5.1. 

 

Serveis ferroviaris de passatge (RENFE, 

Metro, FGC i Tramvia) 

 

La metodologia seguida és anàloga a 

l’explicada per l’autobús. Les variables que 

intervenen per cada mode són: la distància 

mitjana de recorregut, la velocitat mitjana 

de recorregut, el nombre de viatges i el valor 

del temps. 

 
Fonts utilitzades: 

 Viatges i distància mitjana de recorregut dels 

modes ferroviaris: veure apartat 4.3. 

 Velocitat mitjana dels modes ferroviaris: veure 

apartat 5.4. 

 Valor del temps: veure apartat 5.1. 

 

 

 

 

Taxi 

 

Com en l’estudi anterior, la metodologia per 

l’estimació del cost del temps de recorregut 

associat al taxi és diferent a l’explicada pels 

modes precedents. 

 

En aquest cas, es parteix del temps total 

anual que cada taxi està en servei. 

Multiplicant aquest indicador pel nombre 

de taxis en servei i per un factor corrector del 

temps de servei amb clients s’obté el temps 

de recorregut amb clients anual de tot el 

parc de taxis. Aquest temps total s’avalua 

en funció del valor del temps (determinat en 

l’apartat 5.1). 

 

Hem observat que el factor corrector del 

temps de servei amb clients es va introduir al 

Simulador 2014, però aquest no va quedar 

recollit en el document metodològic de 

l’estudi anterior. En l’estudi present, hem 

decidit mantenir-lo. 
 

Fonts utilitzades: 

 Nombre de llicències de taxi al SIMMB: veure 

apartat 4.1. 

 Temps de servei anual del taxi: Proposta de revisió 

de tarifes del servei del taxi a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, IMET, novembre 2018. 

 Valor del temps: veure apartat 5.1. 

 Factor corrector del temps de servei amb clients: 

fixat en 0,8 com en SENER 2014. 

 

Bicicleta pública 

 

Per calcular el temps de recorregut del 

Bicing elèctric s’han utilitzat les informacions 

del propi operador del servei respecte el 

temps mitjà de recorregut per viatge 

relatives a 2015, doncs no s’han pogut 

obtenir de més actualitzades (veure aparat 

4.2). Aquest temps s’ha multiplicat pels 
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respectius nombres de viatges i pel valor del 

temps i així s’ha estimat el cost total del 

temps de recorregut d’aquest servei.  

 

Pel Bicing mecànic s’han dividit els viatges-

km estimats (apartat 4.3) entre la velocitat 

mitjana urbana de les bicicletes 

convencionals (apartat 5.4). La 

metodologia adoptada ha estat 

lleugerament diferent que la del Bicing 

elèctric i que la de l’estudi anterior, ja que, 

donades les dades disponibles, els viatges-

km s’han calculat a partir d’una regressió 

lineal entre els usos i els quilòmetres 

recorreguts totals d’una sèrie temporal 

(apartat 4.2). 

 

Per la bicicleta de lloguer, el temps de 

recorregut (hores) s’ha obtingut del 

producte del nombre de viatges per la 

distància mitjana de recorregut 

(quilòmetres) dividit entre la velocitat 

mitjana ponderada urbana entre els 

bicicletes convencionals i elèctriques (en 

funció dels respectius parcs de bicicletes de 

lloguer).  

 

El cost del temps s’ha calculat multiplicant el 

temps de recorregut pel valor del temps 

(€/hora). La metodologia seguida ha estat 

la mateixa que la de l’estudi anterior, tal i 

com va quedar implementada al Simulador 

2014. 

 
Fonts utilitzades: 

 Nombre de desplaçaments (viatges) anuals 2017 

en Bicing elèctric i mecànic: Comptes anuals i 

informe de gestió 2017 de B:SM. 

 Temps mitjà de recorregut del Bicing elèctric i 

mecànic: Presentació Bicing 2007-2016, B:SM i 

Ajuntament de Barcelona. 

 Viatges-km (viatges per distància mitjana de 

recorregut) de la bicicleta de lloguer: veure apartat 

4.3. 

 Velocitats mitjanes de circulació urbanes de les 

bicicletes convencionals i elèctriques: veure 

apartat 5.4. 

 Parc de bicicletes de lloguer convencionals i 

elèctriques: veure apartat 4.1. 

 Valor del temps: veure apartat 5.1. 

 

7.9.2.4. Costos de temps d’enllaç 

 

El temps d’enllaç és el temps que algunes 

persones usuàries del transport públic 

dediquen a canviar d’un servei de transport 

públic a un altre. Els transbords de servei 

poden ser intra-modals o inter-modals. 

 

Per calcular el nombre de persones que 

realitzen transbords es multipliquen el 

nombre de viatges pels percentatges de 

transbords intra-modals i inter-modals 

(diferents per cada mode considerat).  

 

Després, es divideix la distància mitjana de 

transbord per la velocitat a peu per calcular 

el temps dedicat al transbord i per últim es 

multiplica pel valor del temps. 

 

Donat que els càlculs es realitzen a partir del 

nombre de viatges, si es sumessin els costos 

de temps d’enllaç als d’accés i dispersió, hi 

hauria un percentatge que s’estaria 

comptabilitzant dues vegades, ja que en el 

cas dels viatges amb transbord només s’ha 

de comptabilitzar el temps d’enllaç. Per 

tant, tal i com ja s’ha indicat amb 

anterioritat (apartat 7.9.2.1), al temps 

d’accés i dispersió de cada mode se li resta 

la part corresponent als viatges amb 

transbord que s’imputa a cada mode per 

separat.  

 

Com en l’estudi anterior, es fa la hipòtesi que 

el temps d’espera de les etapes amb 

transbord és igual a la dels viatges sense 

transbord. En conseqüència, en aquest cas, 

com els temps són iguals per tots els viatges, 

no és necessària cap correcció com en el 

cas del temps d’accés i dispersió.  

 

En l’estudi present, s’han mantingut els 

percentatges de transbord intra-modals i 

inter-modals i les distàncies mitjanes de 

transbord de l’estudi anterior, que, de fet, 

també van ser les mateixes que les 

utilitzades per l’estudi instrumental referit a 

2012. 

 

Com en l’estudi anterior, s’ha considerat 

que el temps d’enllaç del taxi, de la 

bicicleta pública i de l’autobús discrecional 

urbà i interurbà és zero. 

 
Fonts utilitzades: 

 Nombre de viatges per mode: veure apartat 4.3. 

 Percentatges de viatges intra-modals i inter-modals 

per modes: mateixos valors que SENER 2014. 

 Distància mitjana d’invercanvi en transbords intra-

modals i inter-modals per modes: mateixos valors 

que SENER 2014. 

 Valor del temps: veure apartat 5.1. 

 
 

7.10. Transport ferroviari de 

mercaderies 

 

En l’estudi present hem modificat la 

metodologia de l’estudi anterior tant per 

RENFE com per FGC. 

 

En el cas de FGC mercaderies, i en 

consonància  amb el que ja hem explicat en 

l’apartat 7.8.2 dedicat als costos 

d’explotació de FGC passatge, els costos 

d’explotació d’aquest servei s’han obtingut 

a partir dels costos d’explotació de les línies 

metropolitanes d’aquest operador (que 

inclouen tant passatge com mercaderies). 

En concret, hem assignat els costos 

d’explotació en funció dels trens-km de FGC 

mercaderies respecte el total. Lògicament, 

la suma dels costos atribuïts als dos tipus de 

servei de FGC coincideixen amb els 

publicats a la Memòria 2017 de l’operador. 
 

En el cas de RENFE mercaderies, en l’estudi 

present els costos d’explotació deriven 

d’atribuir a l’àmbit del SIMMB la part 

proporcional dels costos dels serveis de 

mercaderies al conjunt d’Espanya en funció 

de les tones-km netes al SIMMB respecte 

Espanya. La metodologia seguida és 

equivalent a la que s’utilitza per determinar 

els ingressos d’aquest operador (o els costos 

de les persones usuàries), com s’explica en 

l’apartat 7.11.2. 

 

En concret, s’han imputat als costos 

d’explotació les següents partides dels 

comptes anuals de RENFE: 

aprovisionaments, despeses de personal, 

altres despeses d’explotació, amortització 

del immobilitzat, deteriorament i resultats 

Modificació del Simulador: Temps de recorregut 

del Bicing mecànic. En la parametrització 

actual del Simulador, el temps de recorregut 

del Bicing mecànic s’obté dividint els viatges-

km totals entre la velocitat mitjana de 

recorregut urbana de les bicicletes 

convencionals. En particular, s’ha modificat la 

fulla dedicada a la bicicleta del llibre principal 

i la fulla dedicada a la bicicleta pública del 

llibre auxiliar de la bicicleta. 
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per alienacions de l’immobilitzat i excés de 

provisions (que intervenen amb signe 

contrari). 

 

En aquesta modificació metodològica ha 

influït la següent consideració: en l’estudi  

anterior els ingressos d’explotació de RENFE 

mercaderies estimats per la RMB eren 

superiors als costos. En canvi, els comptes 

d’aquest operador recullen que en l’any 

2014 (i també en el 2017) es van produir 

pèrdues al conjunt d’Espanya. Amb la 

metodologia present, els resultats pel SIMMB 

per l’any 2017 reprodueixen el 

comportament del total de l’estat, és a dir, 

els costos són superiors als ingressos. 

 

Considerem adient fer un comentari 

addicionals. Segons s’explica en el 

document metodològic de l’estudi anterior, 

es va introduir un supòsit d’un 50% 

d’operacions de retorn en buit a l’hora 

d’obtenir els trens-km i la càrrega mitjana 

per ambdós operadors, qüestió que ja hem 

comentat en l’apartat 4.2. A partir  de 

l’anàlisi del Simulador 2014 ens sembla que 

aquesta afirmació no s’ajusta del tot a 

aquella parametrització. En el cas de RENFE 

mercaderies aquest supòsit no intervenia en 

cap càlcul. En el cas de FGC mercaderies, 

aquest supòsit estava implementat de 

manera poc clara i no integrat en tots els 

càlculs. En l’estudi present aquest supòsit ja 

no és necessari i no s’aplica. 

 
Fonts utilitzades: 

 Comptes de pèrdues i guanys analítics de les línies 

metropolitanes de FGC: Memòria de Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya 2017 (pàg. 179). 

 Trens.km de FGC passatge al  SIMMB: veure apartat 

4.2. 

 Trens.km de FGC mercaderies al SIMMB: veure 

apartat 4.2. 

 Comptes de pèrdues i guanys de RENFE 

Mercancías 2017: Cuentas anuales e informe de 

gestión Renfe Mercancías 2017 (pàg. 9). 

 Tones-km netes de RENFE Mercancías a Espanya 

2017: Cuentas anuales e informe de gestión Renfe 

Mercancías 2017 (pàg. 92). 

 Tones-km netes de RENFE Mercancías al SIMMB 

2017: veure apartat 4.3. 
 

7.11. Persones usuàries del transport 

viari i ferroviari de mercaderies 

 

En aquest apartat es tracten els costos 

suportats per les persones usuàries directes 

del serveis de transport de mercaderies per 

carretera i ferrocarril en concepte de tarifes. 
 

7.11.1. Transport per carretera 

 

En l’estudi present, tal i com es va fer en 

l’estudi anterior, el cost per les persones 

Modificació Simulador: Costos d’explotació del 

transport ferroviari de mercaderies. Hem 

modificat el Simulador en consonància amb 

aquestes modificació metodològica. En 

concret, s’ha modificat la fulla dedicada al 

transport de mercaderies per ferrocarril del 

llibre principal i el llibre auxiliar corresponent 

on, en una segona fulla s’ha mantingut la 

parametrització anterior tot i que ja no 

s’utilitza, en cas que en algun moment es 

volgués recuperar. 

 

En el cas particular de RENFE mercaderies, s’ha 

modificat la fulla dedicada al transport de 

mercaderies per ferrocarril del llibre principal 

introduint les despeses d’explotació de RENFE 

a Espanya (en una cel·la on abans s’introduïa 

una estimació de les tones transportades en 

l’àmbit de la RMB que no intervenia en els 

càlculs) 

Modificació Simulador: Imputació de costos del 

transport de mercaderies per ferrocarril a la 

comptabilitat ampliada. Respecte la 

determinació dels efectes macroeconòmics 

de la mobilitat mitjançant la comptabilitat 

ampliada (utilitzant les taules input-ouput), en 

el cas del transport de mercaderies per 

ferrocarril en el Simulador 2014 es va imputar el 

màxim entre les costos de les persones usuàries 

d’aquest servei de FGC i els costos 

d’explotació de RENFE. Entenem que aquesta 

operació infravalorava els costos d’aquests 

serveis, ja que considerem que s’havia 

d’imputar el màxim entre les diferents 

combinacions de suma de costos o ingressos 

dels diferents operadors (en total, quatre 

combinacions). La infravaloració resultant va 

ser del voltant de 10 milions d’euros. S’ha 

modificat el Simulador de manera que ara 

s’imputa el màxim de les quatre opcions. 

 

Modificació Simulador: Costos unitaris interns i 

externs del transport de mercaderies per 

ferrocarril. En la parametrització del Simulador 

2014, a efectes del càlcul dels costos unitaris 

totals s’utilitzava una distribució dels vagons-

km del ferrocarril de mercaderies entre FGC i 

RENFE, mentre que a efecte dels càlculs dels 

costos externs s’utilitzava una altra distribució. 

Aquest fet provocava una inconsistència en 

les dades. En la parametrització actual s’ha 

corregit aquesta eventualitat: ara, els vagons-

km de FGC mercaderies i RENFE mercaderies 

provenen en els dos casos de la mateixa 

elaboració, documentada en l’apartat 4.2. 

 

Modificació Simulador: Determinació dels 

costos totals a partir dels costos d’operació 

dels vehicles o dels costos de les persones 

usuàries. En la parametrització del Simulador 

2014, la determinació dels costos totals dels 

modes ferroviaris de transport de mercaderies 

es realitzava mitjançant la imputació dels 

costos d’operació dels vehicles, tot i que 

l’estimació dels costos de les persones 

usuàries era superior. L’aplicació d’aquest 

criteri no era coherent amb l’utilitzat per la 

determinació d’altres modes (transport de 

mercaderies per carretera, taxi i autobús 

discrecional) pels quals els costos de les 

persones usuàries eren superiors als costos 

d’operació i s’imputaven els primers. El 

resultat d’aquesta comptabilització era una 

infravaloració del voltant de 9 milions d’euros 

dels costos totals del transport de 

mercaderies per ferrocarril. En l’estudi present 

i en consonància amb l’explicat a la 

introducció de l’apartat 7, s’ha modificat el 

Simulador de manera que ara es computen 

als costos totals el màxim entre els costos 

d’operació dels vehicles (cas de RENFE 

mercaderies) i els costos de les persones 

usuàries (cas de FGC mercaderies). 

 

Modificació de la metodologia: Costos 

d’explotació del transport ferroviari de 

mercaderies. En l’estudi anterior, la 

metodologia seguida per aproximar els costos 

d’explotació del transport de mercaderies per 

ferrocarril (de RENFE i FGC) va consistir en 

multiplicar els trens-km d’aquests modes de 

transport per una estimació dels costos unitaris 

per tren-km d’aquests dos operadors. 

L’estimació dels costos unitaris provenia, 

segons s’indicava, de l’actualització 

mitjançant la variació acumulada de l’IPC a 

Espanya dels costos recollits en la monografia 

publicada per l’OFE Costes del transporte de 

mercancías por ferrocarril. Una primera 

aproximación para su estudio sistemático, de 

l’any 2008. Cal indicar també que en l’estudi 

anterior es va realitzar una correcció per tal de 

tenir en compte només els trens-km dintre la 

RMB. En l’estudi present, donada l’ampliació 

de l’àmbit d’estudi de la RMB al SIMMB, no és 

necessària cap correcció. 
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usuàries s’ha calculat afegint un marge brut 

d’explotació als costos d’operació sense 

incloure les amortitzacions, les despeses 

financeres i les multes (veure apartat 7.4). 

 

El marge brut d’explotació s’estima en base 

a les informacions publicades per IDESCAT a 

partir de l’Estadística estructural d'empreses 

del sector serveis de l’INE. A dia d’avui 

només es disposa dels resultats d’aquesta 

enquesta fins l’any 2016, que ha servit de 

referència. En base a les informacions 

incloses en el Simulador 2014, deduïm que 

aquesta és la mateixa font que la utilitzada 

en general en els estudis instrumentals 

anteriors referits als anys 2012 i 2014, tot i que 

en aquells casos es va indicar com a font 

primària la EPTMC. 

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior, 

s’ha diferenciat entre dos tipus de persones 

usuàries del transport de mercaderies per 

carretera: 

 

 Usuàries de serveis privats o per 

compte pròpia: en aquest cas el cost 

de la persona usuària és igual al cost 

d’operació, ja que els vehicles 

s’utilitzen pel transport propi sense 

pagament pel servei, doncs tant el 

vehicle com les mercaderies 

transportades pertanyen a la 

persona física o jurídica que realitza 

el transport. 

 

 Usuàries de serveis públics o 

comercials: en aquest cas el cost de 

la persona usuària correspon a la 

tarifa del servei, ja que es tracta d’un 

servei onerós per compte d’altri.  

Mentre a les operacions derivades del 

primer tipus de persones usuàries no se’ls hi 

assigna cap marge brut d’explotació, a les 

derivades del segon sí. La suma dels costos 

d’unes i altres és el cost total de les persones 

usuàries d’aquest mode. 

 

El percentatge de persones usuàries de 

cada tipus de servei públic o privat pels 

vehicles lleugers i pesants s’ha aproximat a 

partir de les informacions publicades pel 

Observatorio del transporte de mercancías 

por carretera. Oferta y Demanda, del 

Ministerio de Fomento. En l’estudi anterior, la 

font indicada va ser la EPTMC, però hem 

constatat que aquesta font només 

proporciona dades pels vehicles pesants, 

pel que no hem pogut clarificar d’on 

provenia el percentatge assignat als 

vehicles lleugers (fixat en un 50%). En quant 

els indicadors utilitzats, han estat indicadors 

d’oferta dels vehicles lleugers i pesants 

(nombre de vehicles per capacitat de 

càrrega), ja que, tot i que entenem que 

seria preferible utilitzar indicadors de 

demanda, aquests només es troben 

disponibles per vehicles pesants i de manera 

addicional hem observat que per aquests 

no hi ha gaire diferència entre l’indicador 

d’oferta (capacitat en tones) amb el 

corresponent de demanda (tones 

transportades). En el document 

metodològic de l’estudi anterior, es va 

assenyalar com a indicador de demanda 

les tones transportades, però en el Simulador 

2014 sembla que es van decantar pel 

nombre d’operacions. Hi ha tres possibles 

indicadors de demanda dels percentatges 

per distribuir les persones usuàries de servei 

públic i privat: el nombre d’operacions, les 

tones transportades i les tones-km produïdes, 

cada un dels quals presenta avantatges i 

inconvenients (en relació a la distribució dels 

costos fixes i variables i dels ingressos). En 

l’estudi present, hem retingut l’indicador 

relacionat amb la capacitat de transportar 

tones. Les dades, que fan referència al 

conjunt d’Espanya, s’han aplicat al SIMMB. 

Mentre el percentatge aplicat als vehicles 

pesants ha romàs força estable respecte 

l’estudi anterior (passant d’un 75% a un 82%), 

el dels vehicles lleugers ha incrementat de 

manera més significativa (de un 50% a un 

73%). 

 

Tot i haver seguit la metodologia de l’estudi 

anterior tal i com va quedar implementada 

en el Simulador 2014, considerem que és 

necessari incloure un comentari addicional 

respecte la determinació del marge brut 

d’explotació que caldria tenir en compte en 

properes edicions dels estudis instrumentals 

de costos. Segons aquesta metodologia, el 

marge brut d’explotació es concreta com 

un percentatge calculat a partir de 

l’excedent brut d’explotació respecte el 

volum de negoci (segons la font indicada). 

Després, aquest únic percentatge s’aplica 

sobre els costos d’operació dels serveis 

públics de vehicles lleugers i pesants. 

Entenem que aplicar un percentatge 

determinat a partir del volum de negoci als 

costos d’operació per calcular el marge 

brut d’explotació és una operació un tant 

inexacta, ja que tendeix a subestimar el 

marge, doncs és normal que el volum de 

negoci sigui superior als costos. Deixem 

indicada aquesta qüestió per futures 

edicions de l’estudi instrumental de costos. 

En quant a la imputació dels costos de les 

persones usuàries (o, alternativament, dels 

costos d’operació) d’aquest mode als 

costos totals i a les partides de la 

comptabilitat ampliada ens remetem al que 

ja s’ha explicat a la introducció de l’apartat 

7 i a l’apartat 7.4. 

 
Fonts utilitzades: 

 Costos d’operació del transport de mercaderies 

per carretera: veure apartat 7.4. 

 Marge brut d’explotació del transport de 

mercaderies per carretera: elaboració pròpia a 

partir d’IDESCAT en base a l’Estadística estructural 

d'empreses del sector serveis de l’INE, subbranca 

Transport de mercaderies per carretera i 

canonada. 

 Percentatge d’usaris de servei públic i privat dels 

vehicles lleugers i pesants: elaboració a partir del 

Obseratorio del transporte de mercancías por 

carretera. Oferta y Demanda, del Ministerio de 

Fomento, gener 2019 (pàg. 149 i 152). 

 

7.11.2. Transport ferroviari 

 

Els costos de les persones usuàries del 

transport de mercaderies per ferrocarril 

coincideix amb l’ingrés dels operadors 

degut al tràfic de mercaderies.  

 

En l’estudi present, tenint en compte 

l’ampliació de l’àmbit d’estudi de la RMB al 

SIMMB, hem constatat que tot el transport 

de mercaderies es realitza en l’àmbit del 

SIMMB. En conseqüència, no ha estat 

necessari tractar la dada dels ingressos per 

aquest concepte obtinguda de la Memòria 

FGC 2017. Els ingressos publicats en aquesta 

font consten com a costos de les persones 

usuàries en el Simulador. 

 

En el cas de RENFE, en l’estudi present 

seguim la metodologia indicada en el 
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document metodològic de l’estudi anterior 

actualitzant els valors per l’any 2017 i per 

l’àmbit d’estudi del SIMMB. 

 

Segons aquesta metodologia, es parteix del 

seu Informe Anual (Cuentas anuales 

consolidadas e Informe de Gestión 2017 

Grupo Renfe. RENFE, 2018) d’on s’extreuen 

els ingressos totals anuals corresponents al 

tràfic de trens de mercaderies a Espanya. 

Aquest valor es reparteix entre nombre total 

de tones-km netes a Espanya (extret també 

de l’anterior document), obtenint-se així un 

ingrés unitari per tona-km transportada. 

Finalment, es multiplica el valor obtingut 

anteriorment pel nombre total de tones-km 

netes de RENFE en el SIMMB de manera que 

resulta el cost total en aquest àmbit suportat 

per les persones usuàries. 

 

Respecte la determinació dels costos totals i 

unitaris d’aquests modes ferroviaris i 

respecte la imputació dels imports a la 

comptabilitat ampliada ens remetem al que 

ja s’ha explicat en la introducció de 

l’apartat 7 i en l’apartat 7.10. 

 
Fonts utilitzades: 

 Ingressos totals anuals per tràfic de mercaderies de 

RENFE Mercancías: Cuentas anuales e Informe de 

Gestión 2017 de RENFE Mercancías S.M.E.,S.A. (pàg. 

92). 

 Tones-km netes de RENFE Mercancías a Espanya: 

Cuentas anuales e Informe de Gestión 2017 de 

RENFE Mercancías S.M.E.,S.A. (pàg. 92). 

 Tones-km netes de RENFE Mercanías al SIMMB: 

elaboració pròpia, veure apartat 4.3. 

 Ingressos anuals per tràfic de mercaderies de FGC 

(línies metropolitanes): Memòria de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya 2017 (pàg. 75). 

 

  

Modificació Simulador: Costos de les persones 

usuàries de RENFE mercaderies. Hem 

modificat el Simulador en consonància amb 

la respectiva modificació metodològica. 

S’ha mantingut la variable del percentatge 

d’operacions d’altres empreses privades en 

cas de que en algun moment es volgués 

recuperar la parametrització anterior, però 

no s’utilitza en els càlculs. En concret, s’ha 

modificat en el llibre auxiliar del transport de 

mercaderies per ferrocarril la cel·la amb la 

fórmula implicada. 

 

Modificació de la metodologia: Tractament dels 

costos de les persones usuàries del transport 

ferroviari de mercaderies. Respecte RENFE 

mercaderies, el Simulador 2014 utilitzava una 

variable addicional no documentada que, 

segons el que hem pogut deduir, feia 

referència al percentatge d’operacions sobre 

la xarxa ADIF realitzades per empreses privades 

de transport de mercaderies per ferrocarril 

(altres que RENFE). Tal i com intervenia aquesta 

variable, tenia l’efecte d’incrementar els 

ingressos d’explotació imputats a RENFE 

(multiplicant-los per gairebé 1,4). Degut a que 

aquesta variable no estava documentada, a 

que intervenia pel costat de l’ingrés, però no 

de la despesa (apartat 7.10) i a la seva 

particular inserció en els càlculs, ens resulta 

difícil pronunciar-nos sobre el sentit de la seva 

inclusió i en l’estudi present hem decidit no 

adoptar-la. 

En quant al cost degut al transport de 

mercaderies per la xarxa de FGC assumible per 

les persones usuàries, en l’estudi anterior la 

dada primària es va extreure de la seva 

Memòria Anual 2014. Aquesta dada primària 

es va tractar per tenir en compte que hi havia 

part del transport de mercaderies que 

circulava fora de l’àmbit de la RMB, tot i que el 

detall d’aquest tractament no va quedar 

recollit al document metodològic. 

 

Modificació Simulador: Tractament dels 

ingressos de FGC per mercaderies. S’ha 

modificat el Simulador en concordança 

amb aquesta modificació metodològica. En 

concret, s’ha modificat el llibre auxiliar 

dedicat al transport de mercaderies per 

ferrocarril i la fulla dedicada al transport de 

mercaderies per ferrocarril del llibre principal. 
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8. Costos externs 

Els costos externs corresponen a la valoració 

monetària de les externalitats derivades de 

la mobilitat al SIMMB. Les externalitats 

consisteixen en efectes socioeconòmics 

sobre tercers o efectes sobre el medi 

ambient que no queden integrats en els 

costos (interns) dels compradors i venedors 

d’un mercat o de les persones usuàries i 

operadors d’un servei. Les externalitats 

poden ser positives o negatives en funció 

dels seus efectes, sent en general les 

negatives més estudiades i més presents en 

l’elaboració de polítiques públiques. 

 

Incorporar els costos externs és important 

perquè es tracta de proporcionar les 

valoracions que permetin fer una anàlisi 

econòmica integral que incorpori tots els 

costos que comporta la mobilitat al SIMMB a 

l’hora de copsar la situació de base o 

d’elaborar el plantejament d’una 

determinada actuació o política, com és el 

cas present. 

 

L’existència d’externalitats condiciona els 

equilibris de mercat, ja que sinó 

s’internalitzen poden generar un sobre-

consum i uns equilibris de preus que no 

incorporin incentius per reduir les 

externalitats negatives (o per augmentar-ne 

les positives) fent que sigui la societat en el 

seu conjunt qui assumeixi aquets costos 

externs. 

 

La metodologia per determinar els costos 

externs s’estructura en tots els casos en dues 

fases: la primera consisteix en identificar i 

quantificar, en termes físics, l’impacte sobre 

els diferents receptors (persones, 

biodiversitat, cultius, edificis, ecosistemes, 

etc.) de l’externalitat que s’analitza. Sobre 

aquestes bases, en la segona fase s’avalua 

en termes monetaris els impactes 

determinats en la primera i així es 

proporciona una magnitud dels costos 

externs. 

 

La traducció d’impactes físics en valors 

econòmics es pot realitzar mitjançant 

diferents metodologies en funció dels 

efectes que s’estudien. Com ja s’indicava a 

l’estudi anterior, alguns efectes són 

directament monetaris, com és el cas dels 

costos administratius derivats dels accidents, 

que degut a que recauen en àrees de 

l’administració diferents a l’administració de 

transports reben la consideració de costos 

externs. Altres efectes tenen implicacions 

econòmiques, però per avaluar el seu cost 

és necessari dotar-se de metodologies que 

permetin establir una relació entre l’impacte 

físic (per exemple, l’efecte de la pol·lució 

sobre la producció agrícola) i l’impacte 

econòmic (l’avaluació monetària de la 

pèrdua de producció agrícola). Finalment, 

un tercer grup d’efectes tenen una difícil 

interpretació monetària (com és el cas de 

l’avaluació dels anys de vida perduts per la 

contaminació), però tot i així, és necessari 

dotar-se de valors de referència que 

permetin agregar-los amb la resta de costos 

interns i externs per tal de realitzar anàlisis 

comparatives entre modes, polítiques i 

escenaris diferents. 

 

Hi ha la possibilitat d’identificar un gran 

nombre d’externalitats de la mobilitat, però 

a l’actualitat no es disposa per totes de 

metodologies establertes i reconegudes a 

nivell europeu a l’hora de quantificarles 

físicament o de traduir-les en avaluacions 

de costos. És per aquesta raó que en base a 

la bibliografia europea de referència i a 

l’experiència acumulada en els estudis 

instrumentals anteriors sota la supervisió de 

l’ATM, s’han mantingut els mateixos que en 

l’estudi anterior, és a dir: 

 

1- Accidents: els accidents viaris i 

ferroviaris suposen uns efectes 

negatius per la societat pels seus 

costos directes, indirectes i 

intangibles. 

2- Contaminació atmosfèrica o 

pol·lució: la presència de 

contaminants en l’aire incideix en la 

salut de les persones, en els 

ecosistemes i en deteriorament 

d’edificacions, incidència que es pot 

conceptualitzar com costos de la 

pol·lució. 

3- Canvi climàtic: s’avaluen els efectes 

sobre el canvi climàtic provocats per 

les emissions de CO2. 

4- Soroll: el soroll emès pels mitjans de 

transport ocasiona molèsties a la 

població que la percep directament 

i per altra banda afecta a la seva 

salut. 

5- Efecte barrera: representa pels 

vianants un cost extern important que 

es tradueix en uns majors temps de 

desplaçament, degut a la regulació 

del pas a les xarxes viàries i 

ferroviàries. 

6- Ocupació de l’espai: com en l’estudi 

anterior, el cost de l’ocupació de 

l’espai per part de les xarxes de 

transport s’estima en funció del cost 

d’oportunitat associat al millor ús 

alternatiu de l’espai ocupat per les 

infraestructures de transport. 

7- Danys al paisatge i la natura: els 

principals efectes sobre la natura i el 

paisatge contemplats són la pèrdua 

d’hàbitats (pèrdua d’ecosistemes) i 

la fragmentació de l’hàbitat. A més 

d’aquests efectes principals, la 

bibliografia també n’assenyala 

d’altres com la intrusió visual en 

l’escenari paisatgístic, però no 

proposa mètodes ni valors per la seva 

quantificació i per tant no s’han 

avaluat. 

8- Processos avant-post: s’avaluen els 

efectes de les emissions de CO2 

considerades indirectes a la mobilitat 

derivades dels processos de 

precombustió associats als 

combustibles, a la fabricació, 

manteniment i desballestament de 

vehicles i a la construcció, 

manteniment i enderroc de les 

infraestructures. 

9- Variació de la plusvàlua immobiliària: 

La presència d’infraestructures 

provoca pèrdues en les valoracions 

dels immobles pròxims, però 

l’existència d’estacions ferroviàries 

pròximes tenen un efecte positiu. 

Aquest cost no es suma als costos 

externs totals. 
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10- Vibracions: el cost d’aquest efecte 

s’associa als modes ferroviaris. Com 

en l’estudi anterior, es considera ja 

totalment internalitzat en els costos 

de manteniment de les 

infraestructures, però es mantindrà 

per tal de tenir un valor de referència. 

Aquest cost tampoc es suma als 

costos externs totals. 

Les publicacions de referencia utilitzades en 

l’estudi anterior es concentraven en l’estudi 

Cálculo de los costes externos de los 

diferentes modos de transporte para su 

aplicación en la planificación de redes de 

transporte en España de SENER per 

encàrrec del Ministeri de Foment espanyol 

(SENER 2008). 

 

Al seu torn, aquest estudi bevia de les 

successives fonts europees de referència 

publicades en anys anteriors, com el 

HEATCO, Developing Harmonised European 

Approaches for Transport Costing and 

Project Assessment, Deliverable 5 - Proposal 

for Harmonised Guidelines (HEATCO 2006), el 

External Costs of Transport: Accident, 

Environmental and Congestion Costs of 

Transport in Western Europe (INFRAS 2000 i 

2004) o el Handbook on estimation of 

external costs in the transport sector de l’any 

2008 (Handbook 2008). 

 

De manera addicional, per la realització de 

l’estudi instrumental anterior referit a l’any 

2014, es va consultar el Update of the 

Handbook on External Costs of Transport de 

l’any 2014 (Handbook 2014) que 

actualitzava el Handbook 2008, tot i que, 

segons s’ha pogut deduir durant la 

realització de l’estudi present, va tenir 

poques implicacions en les metodologies i 

determinació dels costos externs. 

 

Ha estat necessari referir-se a aquestes fonts 

anteriors perquè en juny de l’any 2019 la DG 

Mobility and Transport de la Comissió 

Europea va publicar el Handbook on the 

external costs of transport (Handbook 2019) 

que actualitza per l’any 2016 les 

metodologies i els costos per la 

determinació dels costos externs associats 

als transports. Aquesta publicació actualitza 

els estudis anteriors: el Handbook 2008 i el 

Handbook 2014, que, com ja s’ha indicat, 

van servir de referència pels estudis dels 

costos de la mobilitat a la RMB en edicions 

anteriors. Hem considerat que per la 

realització de l’estimació dels costos en 

aquest informe és preferible utilitzar aquesta 

última referència bibliogràfica. 

 

Així mateix, cal tenir en compte que 

recentment l’ATM ha promogut l’elaboració 

d’un estudi dels costos externs de la 

mobilitat centrat en l’àmbit de Barcelona i 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

referit com SAIT Urbà i realitzat per Mcrit (per 

l’estudi present s’ha treballat sobre el 

document Revisió de metodologies de 

selecció d’inversions d’infraestructures a 

l’àmbit urbà. Proposta d’incorporació de 

criteris de salut pública i convivialitat. 

INFORME FINAL, de 2019). Aquesta estudi ha 

estat fonamental per l’actualització de la 

metodologia i els valors referència pel càlcul 

dels costos de la contaminació atmosfèrica 

i del soroll i també ha tingut implicacions 

sobre els costos externs dels accidents. 

L’actualització d’aquestes fonts de 

referència ha tingut repercussions respecte 

les metodologies i les magnituds dels costos 

externs respecte estudis anteriors. 

 

De manera addicional, hem emprès una 

profunda revisió de les metodologies 

seguides en les edicions anteriors dels estudis 

dels costos externs de la mobilitat a la RMB. 

Així doncs, l’objectiu d’aquest apartat és 

calcular els costos externs totals i distribuir-los 

los entre modes de transport i àmbits urbà i 

interurbà al SIMMB. 

 

Una diferència notable de l’estudi present 

respecte l’estudi anterior és la distribució 

dels costos externs dels modes ferroviaris. 

Segons la metodologia de l’estudi anterior i 

la parametrització del Simulador 2014, pels 

modes ferroviaris els costos unitaris externs 

associats a cada externalitat considerada 

(mesurats en termes de €/cotxes-km pel 

transport de passatge o €/vagons-km pel 

transport de mercaderies) eren els mateixos 

per tots els modes.  

 

Aquest resultat era degut a que per cada 

cost extern es calculava un únic cost total 

del ferrocarril i després es distribuïa entre 

modes en funció dels cotxes-km de cada 

mode, sense tenir en compte les dades o les 

particularitats específiques de cada un. 

Aquest procediment simplificat introduïa 

distorsions en la assignació dels costos 

externs entre els diferents modes ferroviaris, 

si bé, per definició, no influïa en la 

determinació dels costos externs del tots els 

modes ferroviaris en el seu conjunt. 

 

Tot i que els costos externs dels modes 

ferroviaris representen només al voltant del 

1% dels costos externs totals, hem considerat 

necessari modificar la metodologia i la 

parametrització del Simulador per obtenir 

uns resultats més acurats per cada mode en 

les externalitats que les dades de base ens 

ho permetien, com és el cas dels accidents, 

la contaminació atmosfèrica, el canvi 

climàtic, l’efecte barrera i els danys al 

paisatge i la natura. 

 

8.1. Accidents 

 

Els accidents viaris i ferroviaris suposen uns 

efectes negatius per la societat que afecten 

en diferents dimensions. Com en l’estudi 

anterior, depenent de la gravetat de 

l’accident i de les víctimes que generen, els 

costos es classifiquen de la manera següent: 

 

 Costos econòmics directes: Els 

sinistres provoquen un seguit de 

despeses per les administracions ja 

que en la actuació després d’un 

accident s’hi veuen implicades 

diferents dependències com policia, 

bombers, serveis sanitaris, tràmits 

administratius i tràmits judicials. Com 

en l’estudi anterior, no es consideren 

com a costos externs ni els danys 

materials ni les possibles 

indemnitzacions perquè corren a 

càrrec de les assegurances que tot 

titular d’un vehicle ha de contractar i 

en conseqüència en aquest cas el 

cost s’internalitza. 
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 Costos econòmics indirectes: Les 

víctimes d’un accident poden perdre 

la capacitat de treballar ja sigui total 

o parcialment de forma temporal o 

permanent. Aquesta possibilitat pot 

implicar d’una banda una eventual 

pèrdua per la persona afectada 

(com en l’estudi anterior, aquesta es 

considera en general internalitzada 

per les assegurances privades i la 

Seguretat Social). D’altra banda, pot 

provocar una pèrdua de capacitat 

productiva absoluta per la societat. 

Addicionalment, en el cas de una 

baixa definitiva d’un treballador 

l’empresa té un cost indirecte 

d’adaptació i d’incorporació de 

personal nou en substitució de 

l’afectat pèl sinistre. 

 Valors dels intangibles (seguretat i 

vida): En cas de patir un accident es 

dona un efecte subjectiu respecte el 

valor de la seguretat o la vida de la 

població per les conseqüències 

personals dels implicats o dels seus 

familiars i propers. 

L’objectiu d’aquest apartat és calcular els 

costos externs totals dels accidents i 

distribuir-los entre modes de transport i 

àmbits urbà i interurbà al SIMMB. Primer 

s’explica com s’han quantificat els 

accidents totals per nivells de lesivitat i per 

modes i àmbits, després la seva avaluació 

monetària. 

                               
12 DaCoTa Speed and Speed Management, Deliverable 4.8s of the 

EC FP7 project DaCoTA, Thomas et al., 2013. 

8.1.1. Quantificació dels impactes 

 

El nombre de ferits lleus, ferits greus i morts 

per accidents de trànsit per l’any base 2017 

pels modes de carretera s’ha obtingut a 

partir de l’Anuari Estadístic d’Accidents de 

Trànsit a Catalunya 2017 del Servei Català 

del Trànsit. Les dades del anuari fan 

referència al conjunt de la província de 

Barcelona i aquestes s’han aplicat al SIMMB. 

 

El percentatge d’implicació en els 

accidents dels diferents modes de carretera 

(incloent la bicicleta) per àmbits urbà  i 

interurbà també prové d’aquest mateix 

anuari. S’ha de tenir en compte que les 

dades proporcionades per aquesta font en 

aquest cas fan referència al conjunt de 

Catalunya i s’han utilitzat per aproximar els 

respectius percentatges al SIMMB, sota el 

supòsit que no hi ha diferències rellevants 

entre un àmbit geogràfic i l’altre.  

 

És oportú remarcar que no tots accidents 

viaris es deuen a modes integrats en aquest 

estudi, pel que, a l’hora de distribuir el 

nombre de ferits i morts entre modes, no es 

distribueix el 100%, sinó valors molt propers. 

Per exemple, en l’àmbit urbà gairebé el 10% 

dels accidents s’atribueix als vianants 

segons les dades del citat anuari, 

representant els altres modes de transport 

no contemplats en aquest estudi (com 

maquinària d’obres i servei) una proporció 

marginal. En l’àmbit interurbà, més del 96% 

dels accidents corresponen a modes 

inclosos en aquest estudi. 

També és necessari fer referencia al fet que 

el Handbook 2019 proposa la possibilitat 

d’aplicar uns factors correctors pels diferents 

modes de carretera al nombre de ferits lleus 

i greus (però no als morts) enregistrats a les 

estadístiques oficials per donar compte dels 

possibles accidents no reportats a les 

autoritats i per tant no enregistrats. Aquests 

factors correctors deriven en última 

instància del HEATCO, una font ja força 

allunyada en el temps. En l’estudi present, 

tal i com es va fer en l’estudi anterior, ens 

hem decantat per no utilitzar aquests factors 

correctors, ja que no ens ha semblat tenir 

prou evidències per la seva aplicació. 

 

El nombre de ferits greus i morts per 

accidents ferroviaris pel 2017 prové de 

l’Anuario Estadístico 2017 del Ministerio de 

Fomento. Les dades d’aquesta font fan 

referència al conjunt de Catalunya i 

aquestes s’han assignat al SIMMB, ja que 

sembla que l’únic accident considerat es 

tracta de l’accident a l’Estació de França 

de Barcelona de 28 de juliol de 2017 

(Rodalies).  

 

Seguint la metodologia de l’estudi anterior 

plasmada en el Simulador 2014, dels ferits 

greus i morts per accidents ferroviaris s’han 

exclòs els accidents de passos a nivell i en 

relació al material rodant, ja que aquests no 

es consideren accidents de ferrocarril sinó 

de modes de carretera. Al aplicar aquest 

criteri, només es considera rellevant un 

accident ferroviari, l’indicat en el paràgraf 

anterior, que va deixar tres ferits greus, els 

quals s’han assignat a l’àmbit urbà. Les 

estadístiques del Ministerio de Fomento no 

inclouen els ferits lleus. 

 

S’ha mantingut la parametrització del 

Simulador en quant a la possibilitat pels 

modes de carretera de realitzar simulacions 

respecte l’accidentalitat de diferents 

escenaris i polítiques de mobilitat que 

suposin variacions dels vehicles-km i la 

velocitat de circulació mitjana ponderada 

en la xarxa viaria urbana i interurbana. 

Segons s’explica en l’estudi anterior, 

aquesta metodologia es va basar en les 

recomanacions del document Speed and 

Speed Management del projecte 

DaCoTa12. 

 

8.1.2. Avaluació dels costos 

 

En l’estudi present s’ha partit dels costos 

externs que proporciona el Handbook 2019 

per Espanya en euros del 2016 i els hem 

actualitzat a euros de 2017. 

 

En aquest cas, els costos contemplats són els 

costos humans, la pèrdua de producció, els 

costos mèdics i els costos administratius. Els 

costos per danys materials i altres costos 

(com els costos funeraris) en el Handbook 

2019 es consideren internalitzats per 

complet pel sistema assegurador. En 

aquesta font, la pèrdua de producció 

engloba els costos d’incorporació de nous 

treballadors i els costos d’administració 

inclouen els de policia, justícia, i d’altres 

costos administratius. 
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Com a costos directes es comptabilitzen els 

costos mèdics i administratius, com 

indirectes, la pèrdua de producció i com 

intangibles, els costos humans. Cal esmentar 

que en l’estudi anterior com a costos 

intangibles es van considerar també les 

despeses en termes anuals associades a les 

mesures del pdM 2013-2018 encaminades a 

reduir l’accidentalitat. En l’estudi present 

aquestes despeses també s’han tingut en 

compte, ja que l’estudi fa referència a l’any 

2017 en el que aquestes mesures seguien 

vigents. 

 

El criteri que ha decantat la utilització del 

Handbook 2019 i no del SAIT Urbà per 

l’avaluació dels costos dels accidents és 

que el SAIT Urbà no proporciona valors de 

referència pels ferits lleus i que només té en 

compte el cost de la vida. En canvi, el 

Handbook 2019 té en compte tots els ferits i 

més tipus de costos. 

 

Ara bé, en quant al valor de referència de 

la vida humana no s’ha pres el valor del 

Handbook 2019, sinó el valor utilitzat en el 

SAIT Urbà. Aquesta modificació s’ha 

introduït per una qüestió de coherència 

amb el valor de la vida utilitzat per avaluar 

els costos de la contaminació atmosfèrica i 

el soroll, que provenen d’aquesta altra font, 

com s’explica en els apartats corresponents 

(apartat 82. I 8.4). 

 

A més, en l’estudi present s’han deixat 

d’aplicar una sèrie de paràmetres per 

diferenciar la part dels diversos components 

dels costos que estava internalitzada pels 

agents de la que es podia considerar 

externa ja que els valors proporcionats pel 

Handbook 2019 per tipus d’accidentat i 

component del cost ja contemplen que una 

part dels costos són internalitzats pels agents 

i només fan referència als costos externs. 

 

Finalment, en quant a la distribució dels 

costos totals per modes de carretera, s’ha 

de recordar que la quantificació dels 

impactes ja proporciona una desagregació 

força detallada per modes i àmbits urbà i 

interurbà, però no del tot coincident amb la 

desagregació del Simulador. Per tant, el 

cost dels accidents atribuïts als turismes 

s’han repartit entre turisme privat i taxi en 

funció dels respectius vehicles-km. Per la 

distribució dels costos dels accidentes entre 

autobús regular i discrecional i entre 

bicicleta pública i privada s’ha seguit el 

mateix criteri. En aquest sentit, s’ha seguit la 

mateixa metodologia que en l’estudi 

anterior. 

 

Respecte la distribució dels costos dels 

accidents pels modes ferroviaris, hem tingut 

en compte que en l’any 2017 només es va 

enregistrar un accident ferroviari rellevant, 

pel mode de Rodalies. Donat que només hi 

va haver un accident, aquest s’ha imputat 

al mode que el va protagonitzar. 

 
Fonts utilitzades: 

 Nombre de ferits lleus, ferits greus i morts a l’any 2017 

a la província de Barcelona: Anuari Estadístic 

d’Accidents de Trànsit a Catalunya 2017, Servei 

Català del Trànsit. 

 Distribució dels accidents per mitjà de locomoció a 

Catalunya any 2017: Anuari Estadístic d’Accidents 

de Trànsit a Catalunya 2017, Servei Català del 

Trànsit. 

 Nombre de ferits greus i morts en accidents 

ferroviaris a Catalunya: Anuario Estadístico 2017 del 

Ministerio de Fomento (capítol 12). 

 Costos Externs dels diferents components dels 

accidents dels ferits lleus, greus i morts per accidents 

viaris a Espanya: Handbook on the external costs of 

transport. Version 2019. Table 7. External accident 

costs components per casualty for the EU28 (€2016). 

 Valor unitari de la vida: elaboració a partir del SAIT 

Urbà. 
 Vehicles-km per modes de carretera: veure apartat 

4.2. 

 

8.2. Contaminació atmosfèrica 

 

La presència de contaminants en l’aire 

incideix en la salut de les persones, en els 

ecosistemes i en deteriorament 

d’edificacions, incidència que es pot 

conceptualitzar com costos de la pol·lució. 

 

Com ja s’indicava en l’estudi anterior, la 

contaminació atmosfèrica provocada pels 

transports es una de les externalitats 

bàsiques dels costos, i per tant una de les 

mes estudiades i valorades a nivell europeu 

i mundial. Aquesta contaminació es deu 

principalment a l’emissió de gasos 

relacionats amb el consum energètic 

(combustibles i electricitat) que necessiten 

els vehicles, així com també a l’existència 

de partícules en suspensió, deguts tant a la 

Modificació de la metodologia: Costos unitaris 

associats als accidents per grau de lesivitat. 

En l’estudi anterior, l’avaluació dels costos 

externs dels accidents es va elaborar 

mitjançant una combinació de les 

metodologies i els valors del HEATCO 2006 i 

dels paràmetres de SENER 2008. En concret, es 

van actualitzar els valors unitaris del HEATCO 

adaptats a Espanya mitjançant la inflació 

acumulada fins l’any 2014. 

 

El canvi dels valors del HEATCO actualitzats 

pels valors del Handbook 2019 (i el SAIT Urbà) 

expliquen l’increment dels costos externs 

associats als accidents entre l’any 2014 i l’any 

2017, ja que el nombre nombre d’implicats  no 

segueix una tendència  uniforme: mentre els 

morts i ferits greus han disminuït un 10% i un 12% 

respectivament els ferits lleus han augmentat 

un 13%. 

Modificació del Simulador: Costos unitaris 

associats als accidents per grau de lesivitat. 

Hem adaptat el Simulador a aquest canvi 

metodològic. En concret hem modificat el 

llibre auxiliar dels accidents. 

 

Modificació de la metodologia. Part 

externalitzable dels costos. En l’estudi anterior 

es van introduir una sèrie de paràmetres 

elaborats en SENER 2008 per diferenciar la 

part dels diversos components dels costos que 

estava internalitzada pels agents de la que es 

podia considerar externa (Taula 93 de SENER 

2014). 

Modificació del Simulador. Part externalitzable 

dels costos. Hem adaptat el Simulador a 

aquesta modificació metodològica. Tot i això, 

hem deixat la taula associada als càlculs amb 

tots els paràmetres iguals a 1 pel que no 

influeixen en el resultat en cas de que en 

algun moment es volgués recuperar la 

parametrització anterior. 

 

Modificació del Simulador. Imputació dels 

costos dels accidents per modes ferroviaris. 

En la parametrització anterior del Simulador, 

els costos dels accidents es distribuïen entre 

modes ferroviaris en funció dels cotxes-km de 

cada mode. En l’estudi present, com 

coneixem que l’únic accident rellevant, no 

hem repartit el cost associat entre modes, sinó 

que l’hem imputat a Rodalies. Això pot ser 

pertinent a l’hora de realitzar futures 

estimacions o simulacions, ja que a 

l’actualitat tots els costos estan assignats a 

aquest mode i a zero per la resta. 
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combustió com a l’abrasió pel pas dels 

vehicles. 
 

8.2.1. Quantificació dels impactes 

 

En l’estudi present, la quantificació dels 

impactes de la contaminació s’ha realitzat 

a partir de la mortalitat provocada per 

l’existència de partícules de PM2,5 en 

suspensió seguint els valors de referència 

utilitzats en el SAIT Urbà a Barcelona i a la 

resta de l’AMB, que a la seva vegada 

deriven dels estudis específics de ISGlobal  

(Mueller et al., 201713). 

 

Aquesta font té en compte la mortalitat 

provocada per aquest tipus de partícules i 

no proporciona quantificacions de la 

morbiditat, ja que considera que té un ordre 

de magnitud inferior i és més incert en la 

seva valoració. Tampoc proporciona 

avaluacions dels efectes d’altres 

contaminants, com el NO2, el CO o les PM10. 

 

Com s’explica en l’apartat següent dedicat 

a l’avaluació dels costos de la 

contaminació, les estimacions de mobilitat i 

d’emissions de PM2,5 al SIMMB elaborades 

per l’Institut Cerdà han servit per ajustar els 

efectes d’aquest tipus de contaminant. 

L’Institut Cerdà ha proporcionat les dades 

d’aquestes emissions per mode de transport, 

per tipus de combustible i, en el cas del 

transport per carretera, per àmbit urbà i 

interurbà. 

                               
13   Mueller, N., Rojas-Rueda, D., Basagaña, X., Cirach, M., 
Cole-Hunter, T., Dadvand, P., Donaire-Gonzalez, D., 
Foraster, M., Gascon, M., Martinez, D., Tonne, C., 
Triguero-Mas, M., Valentín, A., Nieuwenhuijsen, M. 

 

El fet d’haver utilitzat el SAIT Urbà de 

referència i no el Handbook 2019 també el 

clarifica en l’apartat següent. 

 

8.2.2. Avaluació dels costos 

 

L’avaluació dels costos de la contaminació 

s’ha realitzat amb el criteri d’aplicar a les 

estimacions de mortalitat el valor estadístic 

de la vida a Espanya, que recull el SAIT, i que 

és de 2,7 M€/mort, segons el qual totes les 

vides es valoren igual amb independència 

de l’edat. L’aplicació d’aquesta hipòtesi 

deriva de la metodologia definida al SAIT 

Urbà, que com explica, el fet de valorar 

totes les vides per igual resulta en 

valoracions més grans dels impactes de 

contaminació comparat amb els mètodes 

que seguits fins el moment basats en anys 

d’esperança de vida perduts i incrementa 

la rellevància (relativament petita fins ara) 

dels criteris de salut en la valoració dels 

costos externs de la mobilitat. Com també 

explica aquesta font, aquest és el criteri 

general de l’Organització Mundial de la 

(2017). “Urban and transport planning related exposures 
and mortality: a health impact assessment for cities”. 
Environ Health Perspect 125, pp 89–96. Disponible a: 
http://dx.doi.org/10.1289/EHP220. 

Salut des de 2010 i també de l’OECD des de 

2012. 

 

En canvi, el Handbook 2019, tot i avaluar 

més tipus d’emissions (a més de les PM2,5 

proporciona valors de referència per les 

PM10, els NOx i SO2) i tenir en compte la 

mortalitat, la morbiditat i altres tipus de 

costos econòmics (com els danys a les 

collites i les edificacions), segueix valorant la 

mortalitat en funció de l’esperança d’anys 

de vida perduts i per tant, proporciona uns 

valors unitaris molt més baixos, que no 

permeten copsar adequadament el cost 

social de la contaminació. A més, les 

estimacions del Handbook 2019 no estan 

tan adaptades a la realitat l’àrea de 

Barcelona com les derivades del SAIT Urbà. 

 

La metodologia seguida per tal d’adaptar 

les estimacions del SAIT Urbà a l’estudi 

present ha comportat el recàlcul dels valors 

unitaris dels costos de la contaminació 

(expressats en €/vehicles-km) diferenciant 

entre Barcelona ciutat, la resta de municipis 

inclosos en el Pla d’Actuació per la Millora 

de Qualitat de l’Aire (PAMQA) i la resta del 

SIMMB. 

Aquesta adaptació ha estat motivada 

bàsicament per les diferents estimacions de 

mobilitat de referència utilitzades en aquell 

estudi i el present i per els diferents àmbits 

territorials considerats14. 

Els costos unitaris de la contaminació a 

Barcelona s’han obtingut a partir de les 

14 Per la realització d’aquesta adaptació metodològica i la 
seva aplicació al SIMMB s’ha consultat l’equip redactor del 
SAIT Urbà. Tot i els rellevants suggeriments rebuts, la 
responsabilitat de la metodologia  seguida i dels resultats 

dades de mobilitat i del cost total de la 

mortalitat. El primer pas per la determinació 

dels costos unitaris ha estat calcular un valor 

de referencia dels costos unitaris pel conjunt 

de vehicles lleugers (turismes, motocicletes i 

ciclomotors i furgonetes) ponderant la 

mobilitat de cada mode viari (lleugers i 

pesants) en funció de les emissions relatives 

de PM2,5 de cada mode en particular en 

relació a la mitjana dels vehicles lleugers 

(aquestes emissions relatives es mesuren a 

partir dels grams emesos/vehicles-km). 

 

El segon pas ha consistit en calcular un cost 

unitari per cada mode en funció d’aquesta 

mateixa relació entre les emissions unitàries 

del mode considerat i la mitjana de vehicles 

lleugers. Aquest procediment assegura que 

el cost total calculat com la suma del cost 

assignat a cada mode coincideix amb el 

cost total de la mortalitat calculat en 

primera instància com el producte del 

nombre de morts atribuïts a la contaminació 

pel valor unitari de la vida. 

 

Per els municipis que conformen la resta del 

PAMQA s’ha minorat el cost unitari ponderat 

per vehicles lleugers a Barcelona a partir de 

la relació de costos unitaris a Barcelona i a 

la resta de l’AMB identificats en el SAIT Urbà. 

Aquesta simplificació és necessària donada 

la manca de valors específics pel PAMQA, 

però s’ha de tenir en compte que aquests 

dos àmbits, l’AMB i el PAMQA, tot i no ser del 

obtinguts recau al complet sobre l’equip redactor de 
l’estudi present. 

Modificació de la metodologia: Quantificació de 

la contaminació atmosfèrica. En l’estudi 

anterior, per quantificar la pol·lució es van 

tenir en compte les següents emissions a 

l’atmosfera: NOx (òxids de nitrogen), PM10 

(partícules en suspensió amb diàmetre inferior 

als 10 micròmetres), SO2 (diòxid de nitrogen) i 

CO (monòxid de carboni), estimades per 

l’Institut Cerdà, amb l’excepció del SO2. 

http://dx.doi.org/10.1289/EHP220
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tot coincidents, comparteixen molts 

municipis. 

 

Els costos unitaris estimats per la resta del 

PAMQA també han servit de referència per 

calcular els costos de la contaminació per 

PM2,5 de tots els modes ferroviaris, calibrant 

els costos unitaris d’aquests amb la mateixa 

metodologia que els viaris, és a dir, en funció 

de les emissions unitàries relatives. Aquesta 

assumpció també és necessària donada la 

manca de segmentació de la mobilitat 

ferroviària per àmbits territorials, pel que s’ha 

decidit avaluar-la amb un valor intermedi 

entre Barcelona i la resta del SIMMB (s’ha de 

tenir en compte que els costos unitaris de la 

contaminació pels municipis PAMQA són 

molt propers als de Barcelona). Val a dir que 

els costos unitaris dels modes ferroviaris en 

general són molt menors als viaris (amb 

l’excepció del transport ferroviari de 

mercaderies amb combustible dièsel) i que 

els costos totals també (en tots els casos, ja 

que la mobilitat ferroviària amb dièsel té un 

pes relatiu molt petit). 

 

Per la resta del SIMMB, s’han minorat els 

costos unitaris identificats pels municipis de 

PAMQA en funció de la densitat de 

població i la presència de PM2,5 en l’aire en 

els punts de mesurament en les comarques 

afectades. 

 

D’aquesta adaptació metodològica es 

dedueix que, a més de les dades de 

mobilitat al SIMMB, els càlculs requereixen 

també dades de mobilitat per Barcelona i 

pels municipis del PAMQA per modes, fet 

que queda reflectit també en el Simulador. 

Mentre les dades de mobilitat per l’àmbit 

del PAMQA provenen directament de 

l’Institut Cerdà, les de Barcelona han estat 

elaborades per aquest equip tècnic a partir 

d’unes estimacions simplificades 

proporcionades per l’ATM. 

 

Aquesta qüestió és important i cal tenir-la en 

compte a l’hora de realitzar possibles 

simulacions que suposin modificacions dels 

vehicles-km viaris: per obtenir simulacions 

coherents en relació als costos de la 

contaminació a més de modificar les dades 

de mobilitat al conjunt del SIMMB (en el llibre 

principal del Simulador) també cal 

modificar les estimacions de mobilitat a 

Barcelona i al subàmbit PAMQA (en el llibre 

auxiliar de la contaminació atmosfèrica del 

Simulador). En cas contrari, tot augment o 

disminució de la mobilitat al conjunt del 

SIMMB s’atribuiria per defecte a l’àmbit 

“resta SIMMB” que té associats uns costos 

unitaris de la contaminació molt menors. 

 

Finalment, per tal d’estimar els costos de la 

contaminació en els escenaris prospectius 

del pdM 2020-2025 s’han introduït uns factors 

correctors dels costos unitaris de cada 

mode en cada àmbit considerat 

(Barcelona, resta PAMQA i resta SIMMB) en 

funció de les emissions unitàries de PM2,5 

(mesurades en grams emesos/vehicles-km) 

relatives de cada mode en l’escenari en 

estudi en relació a l’escenari base 2017. 

 

Aquests factors correctors permeten doncs 

tenir en compte la substitució d’un parc més 

contaminant per un altre menys 

contaminant. Per exemple, en el cas del 

turisme privat, si es substitueixen turismes a 

benzina per turismes elèctrics menys 

contaminants, les emissions unitàries del 

conjunt de turismes privats disminueixen i el 

factor corrector pren un valor menor a 1, 

disminuint el cost unitari associat turisme 

privat. Per la resta de modes el procediment 

és el mateix. 

 

Aquests factors correctors els calcula 

automàticament en Simulador en funció de 

les emissions relatives en l’escenari en estudi 

respecte el base (si l’escenari en estudi és el 

propi escenari base, com les emissions 

unitàries coincideixen, el factor corrector és 

igual a 1 i no influeix en els càlculs). 

 

La  introducció d’aquest tipus de factor 

corrector en part ha estat suggerida per la 

pròpia metodologia proposada pel SAIT 

Urbà per l’estimació dels costos unitaris de la 

contaminació atmosfèrica en escenaris 

futurs, però adaptada a partir de les dades 

disponibles. En concret, el SAIT Urbà proposa 

disminuir els costos unitaris de la 

contaminació viaria un 60% en un escenari 

a 2050 respecte el valor base, per donar 

compte de la substitució del parc per 

vehicles amb tecnologies menys 

contaminants. 

En l’estudi present, en comptes d’aplicar la 

part proporcional per l’any 2025 d’aquesta 

reducció i donat que es disposa 

d’estimacions específiques d’emissions i 

emissions unitàries de PM2,5 pels escenaris 

prospectius a 2025, s’ha optat per utilitzar els 

factors correctors explicats anteriorment. 

 

Aquest procediment a més té la virtut 

d’utilitzar dades específiques d’emissions en 

funció de la composició del parc i de 

permetre uns factors correctors diferenciats 

per l’escenari tendencial a 2025 i per 

l’escenari proposta 2025 del pdM 2020-2025, 

tenint en compte que la composició del 

parc de vehicles i per tant les emissions 

unitàries també són diferents (com en 

l’escenari proposta el parc menys 

contaminant és major, el factor corrector és 

menor i el cost de la contaminació 

atmosfèrica també és menor). 

 

Addicionalment, aquests factors correctors 

també intervindran de manera automàtica 

en possibles simulacions que comportin 

modificacions del parc i de les emissions 

unitàries, ja que el propi Simulador recalcula 

les emissions en funció de la composició del 

parc per font energètica (i les velocitats de 

circulació), com ja s’ha explicat (apartat 

5.3). 

 

Fruit del canvi de les fonts indicades i de la 

metodologia seguida, els costos unitaris i 

totals de la contaminació atmosfèrica s’han 

modificat substancialment respecte l’estudi 

anterior. 

 

Finalment, cal mencionar que la 

metodologia actual ha introduït alguns 

canvis respecte la distribució dels costos de 

la contaminació entre modes. Mentre en 

l’estudi anterior es calculava un únic cost de 

la pol·lució pel conjunt dels turismes (turisme 

privat i taxi) i aquest es distribuïa entre el 

turisme privat i el taxi en funció dels vehicles-

km urbans, interurbans i totals  de cada un 

d’aquests modes, en l’estudi present es 

realitza una estimació específica i 

diferenciada pel turisme privat i el taxi per 

donar compte que la composició del parc 
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és diferent. Aquest canvi, però, té un efecte 

marginal i no afecta al cost total del turisme. 

D’igual manera s’ha procedit amb els 

costos de la contaminació atmosfèrica 

associats als modes de ferrocarril. En la 

metodologia i parametrització anterior a 

tots els modes de ferrocarril se’ls hi associava 

el mateix cost unitari mesurat en €/cotxes-

km (o €/vagons-km), tant per mercaderies 

com per passatge. Com a conseqüència 

d’aquest fet, la metodologia anterior no 

tenia en compte les diferents emissions dels 

diferents modes. En concret, aquest fet 

produïa distorsions entre la distribució de les 

emissions entre ferrocarril de passatge i 

ferrocarril de mercaderies ja que mentre els 

primers utilitzen només l’electricitat com a 

font energètica els segons també utilitzen en 

dièsel que és més contaminant. 

 

En la parametrització actual, a cada mode 

de ferrocarril de passatge se li computen els 

costos associats a les seves emissions. En cas 

del ferrocarril de mercaderies es parteix de 

les emissions del dièsel i l’electricitat en el seu 

conjunt i desprès aquestes es distribueixen 

entre FGC mercaderies i RENFE mercaderies 

en funció dels vagons-km de cada 

operador; aquest procediment és necessari 

ja que no es disposa de la desagregació 

dels vagons-km per tipus de combustible i 

operador simultàniament. 

 

Com en el cas del turisme comentat 

anteriorment, aquest canvi metodològic no 

influeix en els costos totals de la 

contaminació associats al ferrocarril, només 

a la seva distribució entre modes i entre 

passatge i mercaderies. 

 
Fonts utilitzades: 

 Emissions de PM2,5 per modes de transport: Institut 

Cerdà, veure apartat 5.3. 

 Costos unitaris de les PM2,5: elaboració pròpia a 

partir dels valors de referència del SAIT Urbà. 

 Mobilitat al subàmbit PAMQA: Institut Cerdà. 

 Mobilitat a Barcelona: elaboració pròpia a partir de 

les dades de l’ATM i l’Institut Cerdà. 

 Densitats de població a Barcelona, AMB, PAMQA i 

SIMMB per municipis i comarques: elaboració 

pròpia a partir de les dades del padró municipal 

d’habitants i les de les superfícies dels diferents 

àmbits d’IDESCAT. 

 Presència de PM2,5 a l’aire per punts de mesurament 

2017: elaboració a partir de les dades del lloc web 

La qualitat de l’aire a Catalunya 

(http://www.qualitatdelaire.cat/) de la Generalitat 

de Catalunya. 

 
 

8.3. Canvi climàtic 

 

Com s’explica en el Handbook 2019, el 

canvi climàtic provocat per les emissions 

mundials de gasos d'efecte hivernacle 

(GEH) és un dels temes clau en la 

investigació mundial.  

 

La literatura científica descriu els efectes del 

canvi climàtic com efectes globals i a llarg 

termini, pel que són difícils de quantificar i 

avaluar en termes monetaris. Aquesta 

afectació global del canvi climàtic el 

diferència d’altres externalitats, com per 

exemple la contaminació atmosfèrica, que 

té uns efectes més locals. 
 

8.3.1. Quantificació dels impactes 

 

De la mateixa manera que en l’estudi 

anterior, per tal d’avaluar els costos del 

canvi climàtic s’han considerat les emissions 

de CO2 a partir de les dades 

proporcionades per l’Institut Cerdà. 

 

A partir d’aquestes dades, s’obtenen com a 

resultats les emissions de CO2 en tones/any 

de cada mode de transport considerat 

(turisme, motocicleta, autobús, mercaderies 

per carretera lleugeres i pesants i modes de 

ferrocarril), en funció de l’àmbit urbà i 

interurbà. Donat que l’estudi de costos 

present i el Simulador diferencien també el 

turisme entre turisme privat i taxi i l’autobús 

entre autobús regular i discrecional, les 

dades de l’Institut Cerdà s’han adaptat a 

aquesta distribució en funció dels respectius 

vehicles-km i les composicions del parc. 
 
 

Modificació de la metodologia: Costos de la contaminació atmosfèrica. Donat que els canvis 

metodològics respecte l’estudi anterior han estat molt significatius, en aquest quadre en fem un resum. 

  

En l’estudi anterior, tot i que en el document metodològic de SENER 2014 s’indica com a font el 

Handbook 2014, el fet és que a partir de l’anàlisi del Simulador 2014 hem constat que es van utilitzar 

valors provinents de l’estudi HEATCO 2006 actualitzats mitjançant la inflació acumulada entre 2002 (any 

de referència d’aquest estudi) i 2014 en el cas de les emissions associades al transport per carretera. 

En el cas de les emissions que van associar al transport per ferrocarril, els valors es van actualitzar per 

l’any 2012 i no pel 2014. Així mateix, hem observat alguns equívocs a l’hora d’associar valors unitaris a 

algunes emissions. Recordem que en aquell cas les emissions que es van tenir en compte van ser: NOx, 

PM10, SO2 i CO. 

 

Aquella metodologia, a més dels costos unitaris associats a cada tona emesa, avaluava els anys de 

vida perduts en funció de l’esperança de vida i uns factors d’impacte provinents també del HEATCO 

2006. 
 

Modificació del Simulador: Costos de la contaminació atmosfèrica. Hem modificat el Simulador per tal 

d’adaptar-lo a les modificacions metodològiques realitzades. S’ha introduït una nova fulla al llibre 

auxiliar de la contaminació atmosfèrica on consten els valors de base pels càlculs (costos totals 

associats a la mortalitat per contaminació en l’escenari base, mobilitat al SIMMB a l’escenari base, 

mobilitat a Barcelona, al PAMQA a l’escenari base i a l’escenari en estudi i emissions de PM2,5 a 

l’escenari base) i la resta de variables necessàries pels càlculs i enllaçades al llibre principal (mobilitat i 

emissions al SIMMB en l’escenari en estudi). 

 

També hi ha una nova fulla on es recullen les densitats de població al SIMMB per àmbits considerats i 

les concentracions de PM2,5 a l’aire per punts de mesuraments, dades necessàries per calcular els 

costos unitaris a la resta del SIMMB. 

 

S’ha mantingut la fulla que recollia l’antiga metodologia i parametrització del Simulador pel càlcul del 

cost de la contaminació atmosfèrica en cas que en algun moment es volgués recuperar. S’ha de tenir 

en compte que aquesta fulla no és exactament la utilitzada en l’estudi anterior, ja que inclou algunes 

modificacions per adaptar-la a la metodologia del Handbook 2019 que es va considerar utilitzar en un 

primer moment per l’estudi present, però que després es va descartar. 

http://www.qualitatdelaire.cat/


// 95 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

8.3.2. Avaluació dels costos 

 

En l’estudi present hem avaluat els costos 

associats a les emissions de CO2 amb un únic 

valor o per tant no hem seguit la 

metodologia de l’estudi anterior que 

considerava si les emissions superaven o no 

els llindars permesos. La justificació 

d’aquesta metodologia la trobem en el fet 

que l’objectiu d’aquest estudi és determinar 

els costos de les externalitats, pel que els 

valors de mercat no acaben de proveir un 

valor de referència per aquest objectiu. 

 

Tot i que per valorar el cost d’emissió d’una 

tona de CO2 es disposa d’un instrument que 

és el mercat d’emissions que fixa el preu del 

dret d’emissió d’una tona de CO2 

equivalent i aquest indicador té algun 

avantatge, també té inconvenients. D’una 

banda, aquest valor té l’avantatge que es 

fa el càlcul sobre un preu de mercat, però 

d’altra banda aquesta referència no es pot 

utilitzar en un estudi sobre externalitats ja 

que no reflecteix els costos externs que 

produeix l’emissió d’aquest gas, sinó la 

política dels diferents països en quant a 

fixació de quotes i està molt condicionat pel 

fet que estigui vinculat a uns plans 

quadriennals, el que provoca grans 

fluctuacions. 

 

És per això que la Unió Europea ha 

desenvolupat diferents projectes per tal de 

trobar el valor de l’emissió d’una tona de 

CO2 equivalent en relació a les externalitats 

                               
15 A partir de l’informe “Energy-related external cost due 
to land use changes, acidification and Eutrophication, 
visual intrusion and climate change”, Kuik, O.; Brander, L.; 

que provoca. Per exemple, el projecte 

GRACE utilitza un preu ombra central de 22 

€/tona de CO2 equivalent (en euros del 

2002), pel període 2000-09, el projecte UNITE 

en canvi, utilitza un preu de 20€ per tona de 

CO2 equivalent, que reflecteix els costos de 

d’assolir els compromisos de Kyoto a 

Alemanya  i Bèlgica i l’IVM proposa un seguit 

de valors que reflecteixen una tendència 

creixent dels costos del canvi climàtic a llarg 

termini15 (si adaptem aquesta taula a 

Espanya amb valors per 2017 obtindríem un 

valor central de 48€/tona CO2 equivalent). 

 

Les estimacions més recents consultades 

proposen uns costos unitaris de la tona de 

CO2 equivalent més elevats a aquests 

citades amb anterioritat, tant per la 

constant evolució dels mètodes 

Nikitina, N.; Navrud, S.; Magnussen, K. i Fall, E.H, Institute 
for Environmental Studies, 2007. 

d’avaluació com per una tendència 

creixent a les concentracions de GEH en 

l’atmosfera, fet que fa preveure uns majors 

costos associats. 

 

Els valors de referència utilitzats en l’estudi 

present provenen del Handbook 2019 (Taula 

15), que els elabora a partir de la revisió de 

publicacions especialitzades que mesuren 

els costos del canvi climàtic a partir dels 

costos de les mesures correctores 

(“avoidance cost approach”) per evitar 

que la temperatura global augmenti més de 

1,5-2 graus centígrads. Aquesta font es 

decanta per aquest tipus d’enfocament, ja 

que considera que l’avaluació dels possibles 

danys (“damage cost approach”), tot i que 

té aspectes positius, està influïda per moltes 

incerteses. 

 

A partir dels valors que proposa el 

Handbook 2019 i que recull la Taula 15, en 

l’estudi present s’ha optat per retenir el valor 

central a curt i mitjà termini i actualitzar-lo a 

valor de 2017 (obtenint un valor unitari de 

102 €/tona CO2 equivalent). La opció de 

retenir el valor central és la mateixa que la 

seguida en el Handbook 2019. 

 

Per l’estimació dels resultats dels escenaris 

prospectius del pdM 2020-2025 s’ha 

mantingut aquest mateix valor, ja que 

l’horitzó temporal que es contempla és 

considera de mitjà termini. 

 

Volem recordar que el cost ponderat en 

l’estudi anterior de la tona de CO2 va ser de 

24 €/tona (valors de 2014). Per tant, 

observem que el valor unitari entre l’estudi 

anterior i l’estudi present s’ha pràcticament 

multiplicat per quatre. Això té repercussions 

sobre els costos associats a aquesta 

externalitat. 

 

De fet, entre l’estudi anterior referit a 2014 i 

l’estudi present referit a 2017, els costos 

externs totals del canvi climàtic han 

augmentat de manera molt significativa, 

tant per l’augment del cost unitari de la tona 

de CO2 com per l’increment de les emissions 

absolutes aparellades al creixement de 

vehicles-km enregistrat. 

 

Finalment, hem modificat la distribució dels 

costos del canvi climàtic entre els modes de 

transport. Com en el cas de la contaminació 

atmosfèrica (apartat 8.2), en la 

parametrització anterior es calculava un 

únic cost unitari pel turisme i un únic cost 

Modificació de la metodologia: Cost unitari del 

CO2. En l’estudi anterior es va avaluar el cost 

del CO2 en €/tona calculant la mitja 

ponderada entre les emissions per sota els 

llindars permesos valorades a preu de mercat 

de les emissions i les emissions per sobre els 

llindars valorades segons una actualització del 

valor proporcionat per l’INFRAS. 

Modificació del Simulador: Cost unitari del CO2. 

Hem adaptat el Simulador a aquest canvi 

metodològic respecte la determinació del 

cost unitari del CO2. Així mateix, hem deixat 

part de la parametrització anterior indicat de 

forma clara que ja no s’utilitza, en cas de que 

es volgués consultar o recuperar en algun 

moment. En particular, hem modificat el llibre 

auxiliar del canvi climàtic. 

Taula 15: Cost de les emissions de tona de 

CO2 equivalent segons període d’emissió en 

€ de 2016 

Termini / Valor Baix Central Alt 

Curt i mitjà 

termini (fins 

2030) 

60 100 189 

Llarg termini (de 

2040 fins a 2060) 
156 269 498 

 

Font: Handbook 2019 
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unitari per tots els modes de ferrocarril. 

Aquella parametrització comportava 

distorsions en la distribució dels costos 

externs entre modes, però no afectava als 

costos totals. 

 

En la parametrització actual, d’una banda 

es calcula un cost unitari pel turisme privat i 

un altre pel taxi i d’altra banda es determina 

un cost unitari propi per cada mode de 

ferrocarril. Així, els resultats obtinguts són més 

afinats per cada mode. 

 
Fonts utilitzades: 

 Emissions de CO2 per mode, àmbit i tipus de 

combustible: Institut Cerdà, veure apartat 5.3. 

 Cost unitari de les emissions de CO2 €/tona 

equivalent: actualització del valor central a mitjà  

termini proposat pel Handbook 2019 per 2016. 

 

8.4. Soroll 

 

Com ja es va indicar en l’estudi anterior, el 

soroll emès pels mitjans de transport 

ocasiona molèsties a la població que la 

percep directament i també afecta a la 

seva salut. La font del soroll generat pels 

modes de carretera és principalment el 

motor del vehicle (depenent del vehicle la 

                               
16 Per la realització d’aquesta adaptació metodològica i la 
seva aplicació al SIMMB s’ha consultat l’equip redactor del 

contaminació acústica és més gran), el 

fregament de les rodes amb el asfalt i els 

problemes amb el trànsit (topades, 

accidents, sons del clàxon, frenades). El 

ferrocarril també ocasiona un impacte 

acústic, com la ressonància dels elements 

metàl·lics de la via, el soroll que fa la 

catenària al passar el tren, els semàfors o les 

senyals acústiques.  

 

En l’estudi actual s’ha pres com a punt de 

partida la metodologia proposada pel SAIT 

Urbà. 

 

8.4.1. Quantificació dels impactes 

 

En l’estudi, present la quantificació dels 

impactes del soroll s’ha realitzat a partir de 

la mortalitat atribuïda al soroll seguint els 

valors de referència utilitzats en el SAIT Urbà 

a Barcelona i a la resta de l’AMB. La 

metodologia seguida és anàloga a la 

utilitzada per la contaminació atmosfèrica. 

 

Aquesta font té en compte la mortalitat 

atribuïda al soroll viari, però no la morbiditat. 

La mortalitat atribuïda al soroll viari 

SAIT Urbà. Tot i els rellevants suggeriments rebuts, la 
responsabilitat de la metodologia  seguida i dels resultats 

descompte l’atribuïda a altres fonts 

emissores i també als possibles factors 

concomitants amb la mortalitat provocada 

per la contaminació, per tal d’evitar dobles 

comptabilitzacions. 

 

8.4.2. Avaluació de costos 

 

Per l’avaluació dels costos del soroll s’ha 

aplicat el criteri de valorar les estimacions de 

mortalitat per soroll pel valor estadístic de la 

vida en Espanya, segons el qual totes les 

vides es valoren igual amb independència 

de l’edat. 

 

Com en el cas de la contaminació 

atmosfèrica, la metodologia seguida per tal 

d’adaptar les estimacions del SAIT Urbà a 

l’estudi present ha comportat el recàlcul 

dels valors unitaris dels costos del soroll 

(expressats en €/vehicles-km) diferenciant 

entre Barcelona ciutat, la resta de municipis 

PAMQA i la resta del SIMMB16. 

 

Els costos unitaris del soroll a Barcelona s’han 

obtingut a partir de les dades de mobilitat i 

del cost total de la mortalitat. En un primer 

moment, s’ha calculat un valor de 

referencia dels costos unitaris pel conjunt 

dels modes viaris ponderant la mobilitat de 

cada mode en funció d’uns factors que 

mesuren els nivells de soroll relatius entre 

modes i tipus de vehicle tenint en compte la 

seva font energètica. 

 

Aquests factors de ponderació del soroll 

diferencien entre modes i per cada mode 

obtinguts recau al complet sobre l’equip redactor de 
l’estudi present. 

entre vehicles convencionals i vehicles amb 

menor impacte acústic (híbrids, de gas 

natural o elèctrics). Pels vehicles 

convencionals, els factors de ponderació 

provenen del Handbook 2019, amb 

l’excepció de l’autobús, que prové del SAIT 

Urbà. 

 

Donada la manca de factors de 

ponderació específics pels diferents tipus de 

vehicles elèctrics en el Handbook 2019, en 

l’estudi present s’han aplicat a tots els 

modes la mateixa ràtio identificada en el 

SAIT Urbà pels autobusos referits com “nets” 

respecte els autobusos convencionals, és a 

dir, un 0,5. Aquesta ràtio pels vehicles 

elèctrics s’aplica sobre el factor de 

ponderació dels vehicles convencionals de 

cada mode.  

 

Per exemple, en el cas de la motocicleta i el 

ciclomotor convencional, el factor de 

ponderació respecte el turisme 

convencional en zona urbana és de 13,2 i el 

de la motocicleta o ciclomotor elèctric de 

6,6 (la meitat de 13,2). Val a dir que aquest 

factor de ponderació tant elevat per la 

motocicleta i el ciclomotor explica que els 

costos externs per soroll d’aquest mode, i 

per extensió també els costos externs totals, 

siguin tant elevats respecte altres modes. 

 

Així mateix, la mobilitat ponderada s’ha 

calculat sota el supòsit que per cada mode 

la mobilitat per font energètica és 

estrictament proporcional al parc respectiu 

mesurat en percentatge respecte el total 

Modificació de la metodologia: Mesura de 

l’impacte del soroll. La metodologia de càlcul 

de l’impacte acústic dels vehicles ha estat 

diferent que la de l’estudi anterior en el qual 

es calculaven els decibels emesos pels 

vehicles, una estimació de la població 

afectada per aquest tipus de contaminació i 

el cost unitari que representa per una persona 

que es afectada per decibel. 

Modificació del Simulador: Distribució del cost 

del CO2 per modes. Hem modificat el 

Simulador de manera que ara es calculen es 

costos del CO2 per cada mode per separat, 

diferenciant entre turisme privat i taxi i també 

entre els diferents modes de ferrocarril. En 

concret hem modificat la fulla dedicada als  

costos externs totals del llibre principal i el llibre 

auxiliar del canvi climàtic. 
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del mode, és a dir, que tots els vehicles de 

cada mode realitzen en mitjana els 

mateixos quilòmetres anuals amb 

independència de la font energètica. Els 

percentatges de composició del parc s’han 

calculat a partir del total SIMMB i s’han 

aplicat als diferents àmbits a efectes de la 

determinació del cost del soroll (Barcelona, 

resta PAMQA i resta SIMMB) sota el supòsit 

que la distribució percentual del parc per 

fonts energètiques són iguals en aquests tres 

àmbits. 

 

Fixat aquest cost unitari ponderat a 

Barcelona, en un segon moment s’ha 

calculat un cost unitari per cada mode i font 

energètica en funció dels mateixos factors 

de ponderació explicats amb anterioritat. 

Aquest procediment assegura que el cost 

total calculat com la suma del cost assignat 

a cada mode coincideix amb el cost total 

de la mortalitat calculat en primera 

instància com el producte del nombre de 

morts atribuïts al soroll pel valor unitari de la 

vida. 

 

Pels municipis que conformen la resta del 

PAMQA s’ha seguit la mateixa metodologia 

que la descrita per Barcelona, assignant a 

aquest àmbit el cost total per mortalitat 

atribuïda al soroll viari en el SAIT Urbà a 

l’àmbit de la resta de l’AMB.  

 

Aquesta simplificació i assignació és 

necessària donada la manca de valors 

específics pel PAMQA, però s’ha de tenir en 

compte que aquests dos àmbits, l’AMB i el 

PAMQA, tot i no ser del tot coincidents, 

comparteixen molts municipis. 

 

Per la resta del SIMMB, s’han minorat els 

costos unitaris identificats pels municipis de 

PAMQA en funció de la densitat de 

població relatives. 

 

En quant al cost del soroll emès pels modes 

ferroviaris, aquest s’ha estimat amb la 

mateixa metodologia que els modes viaris: 

a partir del cost unitari ponderat calculat 

per la resta del SIMMB. Aquesta assignació 

s’ha realitzat al considerar que en l’àmbit on 

més població podria estar afectada pel 

soroll ferroviari, Barcelona, la gran majoria 

de línies es troben soterrades i per tant la 

població afectada és molt menor que 

l’afectada pels modes viaris. Per tant, si 

s’avalués el soroll ferroviari a partir del cost 

unitari ponderat de Barcelona, s’incorreria 

en un important risc de sobrevalorar els seus 

costos. 

 

Com en el cas de la contaminació 

atmosfèrica, d’aquesta adaptació 

metodològica es desprèn que , a més de les 

dades de mobilitat al SIMMB, els càlculs 

requereixen també dades de mobilitat 

viaria per Barcelona i pels municipis del 

PAMQA per modes, fet que queda reflectit 

també en el Simulador. 

 

Cal retenir aquesta qüestió a l’hora de 

realitzar possibles simulacions que suposin 

modificacions dels vehicles-km viaris: per 

obtenir simulacions coherents en relació als 

costos del soroll a més de modificar les 

dades de mobilitat al conjunt del SIMMB (en 

el llibre principal del Simulador) també cal 

modificar les estimacions de mobilitat a 

Barcelona i al subàmbit PAMQA (en el llibre 

auxiliar del soroll del Simulador). En cas 

contrari, tot augment o disminució de la 

mobilitat al conjunt del SIMMB s’atribuiria per 

defecte a l’àmbit “resta SIMMB” que té 

associats uns costos unitaris del soroll molt 

menors. 

 

Finalment, per tal d’estimar els costos del 

soroll en els escenaris prospectius del pdM 

2020-2025 s’ha introduït un únic factor 

corrector dels costos unitaris per tots els 

modes i tipus de font energètica. Aquest 

factor corrector pels valors futurs deriva 

d’una adaptació del SAIT Urbà. El SAIT Urbà 

proposa una reducció del 60% dels costos 

unitaris a un futur 2050 per donar compte de 

les millores tecnològiques dels vehicles. 

 

En l’estudi present, pels escenaris 

prospectius s’ha aplicat la part proporcional 

d’aquesta reducció des de l’any 2017 a 

l’any 2025 (poc més d’un 15% de reducció). 

Aquesta reducció la calcula el Simulador de 

manera automàtica, si s’introdueix en el 

mateix l’any d’estudi que s’estigui elaborant 

(en la fulla de recopilació de variables del 

llibre principal del Simulador). Si l’any 

d’estudi és el 2017, el factor de reducció 

calculat és zero. 

 

En conseqüència, en els diferents escenaris 

prospectius del pdM 2020-2025 s’ha aplicat 

el mateix factor reductor del cost unitari del 

soroll. 

 

Amb aquesta metodologia, la diferència de 

resultats entre l’escenari tendencial i el 

proposta deriva de la diferent composició 

del parc: com l’escenari proposta preveu 

més vehicles amb menor impacte acústic, 

que tenen associat un cost unitari menor, i 

menys vehicles convencionals, amb un cost 

unitari major, que l’escenari tendencial, els 

costos totals del soroll també són diferents i 

menors. 

 
Fonts utilitzades: 

 Costos unitaris del soroll: elaboració pròpia a partir 

dels valors de referència del SAIT Urbà. 

 Vehicles-km per mode al SIMMB: veure apartat 4.2. 

 Mobilitat al subàmbit PAMQA: Institut Cerdà. 

 Mobilitat a Barcelona: elaboració pròpia a partir de 

les dades de l’ATM i l’Institut Cerdà. 

 Densitats de població a Barcelona, AMB, PAMQA i 

SIMMB per municipis i comarques: elaboració 

pròpia a partir de les dades del padró municipal 

d’habitants i les de les superfícies dels diferents 

àmbits d’IDESCAT. 

 Factors de ponderació dels vehicles per mode i 

tipus de font energètica: elaboració pròpia a partir 

del Handbook 2019 i del SAIT Urbà. 

 Factor de reducció dels costos unitaris del soroll pels 

escenaris prospectius o futurs: elaboració pròpia a 

partir del SAIT Urbà. 

 

 

 

Modificació del Simulador: Cost extern del 

soroll. S’ha adaptat el Simulador a aquesta 

nova metodologia. En concret, s’ha afegit 

una nova fulla al llibre auxiliar de l’externalitat 

del soroll. S’ha mantingut en una fulla apart 

l’antiga parametrització del Simulador en cas 

que en algun moment es volgués consultar o 

recuperar, tot indicant que aquesta fulla ja no 

s’utilitza ni els seus resultats estan enllaçats al 

llibre principal. Així mateix, el llibre auxiliar del 

soroll també conté una altra fulla amb una 

modelització elaborada a partir del 

Handbook 2019, ja que en un primer es va 

considerar utilitzar-la, però finalment es va 

descartar (s’ha mantingut amb un caràcter 

informatiu, per si es volguessin comparar 

resultats alternatius amb d’altres 

metodologies). 
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8.5. Efecte barrera 

 

L’efecte barrera representa pels vianants un 

cost extern important que es tradueix en uns 

majors temps de desplaçament, degut a la 

regulació del pas a les xarxes viàries i 

ferroviàries. 

 

S’ha de tenir en compte que la majoria de 

desplaçaments dintre el SIMMB és 

mitjançant modes no motoritzats i entre 

aquests, a peu (el 45,5% dels desplaçaments 

al llarg de la setmana a la RMB l’any 2006, 

segons l’EMQ’06 i el 37,8% en dia feiner al STI 

l’any 2017, segons l’EMEF’17). Per tant, 

l’impacte sobre els vianants pel fet 

d’esperar als creuaments de les vies, en 

especial en l’àmbit urbà, és força rellevant. 

 

Com en l’estudi anterior, l’avaluació de 

l’efecte barrera es centra en els efectes 

sobre l’activitat humana (els vianants), ja 

que les incidències sobre la fauna s’inclouen 

en el costos per danys al paisatge i la natura 

(apartat 8.7). 
 

8.5.1. Quantificació dels impactes 

 

Per la determinació de l’efecte barrera 

sobre els vianants es distingeix entre l’àmbit 

urbà i el àmbit interurbà. 

En l’àmbit urbà, l’efecte barrera depèn del 

cost del temps perdut en creuaments de les 

infraestructures viàries i ferroviàries. Com en 

l’estudi anterior, el punt de partida per 

l’estimació del nombre de creuaments, 

s’han utilitzat els valors proposats en el 

Handbook 2008, que aproxima un número 

de creuaments per persona/dia i estableix 

els segons perduts en cadascun d’ells en 

funció del tipus de via. 

 

El fet de prendre els paràmetres proposats 

pel Handbook 2008 respon al fet que el 

Handbook 2014 no té en compte aquest 

cost i el Handbook 2019 menciona els costos 

de l’efecte barrera a l’àmbit urbà, però no 

proporciona nous elements de valoració ni 

bibliografia suplementària. 

 

Ara bé, pels modes ferroviaris no hem tingut 

en compte els valors proposats pel 

Handbook 2008, ja que ens sembla que les 

característiques d’aquestes xarxes a la zona 

d’estudi, en especial a Barcelona i la resta 

de municipis propers, on es dona la major 

part d’aquest efecte que depèn de la 

població afectada, les xarxes són soterrades 

en la seva majoria i en el cas de Tramvia, es 

tracta d’una infraestructura amb 

relativament poca presència i que no és 

comparable a un ferrocarril convencional. 

L’efecte barrera urbà pel ferrocarril pot ser 

una mica més rellevant relativament en 

algunes altres poblacions travessades per la 

xarxa de ADIF RFIG, però considerem que el 

biaix que cometem al excloure’l és molt 

menor al que cometríem si l’incloguéssim. 

 

Els valors utilitzats pels modes viaris venen 

recollits en la Taula 16. 

 

En l’estudi anterior, es va partir de la taula 

del Handbook 2008, però es va introduir una 

modificació en la cel·la corresponent al 

temps perdut a cada creuament en les 

autovies urbanes, en funció dels resultats de 

l’estudi de SENER 2008 (240 en comptes de 

260). En l’estudi present, hem considerat que 

era preferible utilitzar una sola font i hem 

pres els valors del Handbook 2008 sense cap 

modificació. 

 

En l’estudi present, la població afectada 

l’hem calculat multiplicant la població dels 

municipis de més de 50.000 habitants del 

SIMMB pel percentatge de població amb 

mobilitat i pel percentatge de 

desplaçaments dels modes no motoritzats, 

excloent la bicicleta (dades extretes de 

l’EMQ’06). El fet d’haver multiplicat la 

població dels municipis de més de 50.000 

habitants pel percentatge de població 

amb mobilitat explica que la població 

afectada al SIMMB hagi disminuït 

lleugerament en l’estudi present respecte la 

població afectada a la RMB en l’estudi 

anterior, tot i haver-se ampliat l’àmbit 

d’estudi, ja que en l’estudi anterior van 

considerar que tota la població era mòbil. 

 

El supòsit del procediment seguit per 

determinar la població susceptible de ser 

afectada per aquesta externalitat és que a 

les poblacions de menys de 50.000 habitants 

l’efecte barrera és poc rellevant o no hi ha 

dades robustes per la seva estimació i no ha 

estat comptabilitzat. 

 

8.5.2. Avaluació de costos 

 

En la valoració de la pèrdua de temps dels 

vianants en les zones urbanes s’ha seguit la 

mateixa metodologia que en l’estudi 

anterior: s’adopta el valor del temps 

determinat a l’apartat 5.1 i s’utilitza la 

següent formula: 

 

(21) 𝑪𝑻𝑬𝑩𝑼  = 𝟑𝟔𝟓 · 𝑷𝒗𝒑 ∑ 𝑵𝒊 · 𝑻𝒑
𝒊 · 𝑷𝒐𝒃 ·𝟒

𝒊=𝟏

𝑽𝒅𝑻 
 
𝑪𝑻𝑬𝑩𝑼: Cost total de l’efecte barrera en l’àmbit urbà (€)  

𝑵𝒊: Número de creuaments per persona al dia (creu/pax-dia) 

per tipus de creuament i (1 carril per sentit, més d’un carril per 

sentit, autovies). 
𝑻𝒑

𝒊 : Temps perdut a cada creuament (h/creu) per tipus de 

creuament i. 
𝑷𝒐𝒃: Població afectada per l’efecte barrera de l’àmbit urbà 

(pax). 

𝑽𝒅𝑻: Valor del Temps (€/h). 

𝑷𝒗𝒑: Percentatge de viari pacificat al SIMMB (%). 

Modificació de la metodologia: Població 

afectada per l’efecte barrera en zones 

urbanes. Per determinar la població afectada 

per l’efecte barrera en zones urbanes en 

l’estudi anterior, aquesta es va calcular 

multiplicant la població dels municipis de més 

de 50.000 habitants de la RMB pel 

percentatge de desplaçaments dels modes 

no motoritzats, excloent la bicicleta (segons 

indiquen, dades extretes de l’EMQ’06). És a  

dir, es va considerar que tota la població era 

mòbil. 

Taula 16: Número de creuaments per 

persona al dia i temps perdut al realitzar-los 

Tipus de 

via 

urbana 

Nº 

creuaments 

pax/dia 

Temps perdut 

a cada 

creuament 

(segons) 

1 carril per 

sentit 
3 10 

Més d'un 

carril per 

sentit 

2 45 

Autovies 

urbanes 
1,5 260 

 

Font: Handbook 2008. 
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S’ha mantingut un factor corrector del cost 

total de l’efecte barrera en l’àmbit urbà, 

seguint la metodologia que va quedar 

implementada en el Simulador 2014. En 

efecte, en l’estudi anterior es va introduir 

com a factor corrector el percentatge de 
viari pacificat (𝑷𝒗𝒑), sota el supòsit que el 

viari pacificat no genera efecte barrera. 

 

Vista l’estimació de l’efecte barrera urbà, 

ara cal veure la seva distribució entre els 

diferents modes de transport. Tant en l’estudi 

anterior com en l’estudi present no s’ha 

assignat cap efecte barrera a la bicicleta. 

 

Per la resta de modes viaris s’ha efectuat 

una important modificació metodològica. 

D’una banda i a diferència de l’estudi  

anterior, en l’estudi present als modes de 

carretera només se’ls imputa el cost estimat 

pel temps perdut pels vianants al creuar les 

xarxes viaries urbanes en funció dels 

vehicles-km de cada mode. El resultat 

d’aquesta modificació és que el cost 

assignat a aquests modes ha disminuït de 

manera molt significativa respecte l’estudi 

anterior. 

 

D’altra banda, com ja s’ha explicat, l’efecte 

barrera urbà derivat de les xarxes ferroviàries 

en l’estudi present no s’ha calculat, ja que 

entenem que no disposem de prou 

elements sòlids per la seva avaluació. 

 

A l’àmbit interurbà es consideren, com en 

l’estudi anterior, els següents aspectes: 

 

 El cost de les mesures correctores per 

tal de mitigar l’efecte barrera, que 

essencialment es concreten en 

passos (subterranis o a nivell) i ponts. 

 

 El cost addicional derivat d’haver de 

passar per aquestes noves 

infraestructures correctores en 

comparació a la situació de no existir 

l’obra. Aquesta ineficiència, es 

considerarà com un increment del 

10% respecte el cost de les mesures 

correctores. 

 

Addicionalment, com en l’estudi anterior, 

s’ha considerat el percentatge de passos 

subterranis en àmbit interurbà dels trens i 

aquests s’han eliminat dels quilòmetres 

d’infraestructura que generen  efecte 

barrera. Aquest percentatge s’ha suposat 

del 5% respecte el total per les vies 

destinades al ferrocarril convencional i de 

mercaderies. Per les vies d’alta velocitat en 

àmbit interurbà, com que no posseeix gaires 

trams soterrats en aquest àmbit, es negligeix. 

 

Per tal de determinar el cost de les mesures 

correctores en l’àmbit interurbà s’ha utilitzat 

la mateixa metodologia que l’estudi 

anterior, tal i com va quedar implementada 

al Simulador 2014, però no va ser 

documentada. 

 

A partir de la selecció d’un tram 

representatiu de la xarxa (el tram “Mataró-

Arenys de Mar” de 10 quilòmetres de 

longitud), del nombre de passarel·les i la 

superfície que ocupen, dels costos de 

construcció i dels acabats i d’una vida útil 

establerta en 20 anys, s’obté un cost unitari 

per quilòmetre i any. A aquest cost unitari se 

li ha practicat l’increment del 10% indicat 

anteriorment. 

 

Després, aquest cost unitari per quilòmetre i 

any s’ha aplicat als quilòmetres dels 

diferents tipus d’infraestructures (autopistes, 

carretera principal, carretera secundària i 

ferroviàries) tenint en compte un factor 

corrector en funció de l’amplada 

característica de cada tipologia. El factor 

corrector pren el valor de 1 per les autopistes 

i del rati entre l’amplada representativa de 

les autopistes i les altres infraestructures 

considerades. Multiplicant el cost unitari per 

quilòmetre i any pels quilòmetres 

d’infraestructures i pel factor corrector 

s’obté el cost de les mesures correctores de 

l’efecte barrera per cada tipus 

d’infraestructures a l’àmbit interurbà. 

Sumant el cost per cada tipologia, s’obté el 

cost de l’efecte barrera interurbà total. 

 

En l’estudi present, l’efecte barrera interurbà 

del ferrocarril s’ha distribuït només entre els 

modes que utilitzen xarxes interurbanes 

(FGC, Rodalies, Regionals, AVE i Llarga 

Distància convencional i mercaderies) en 

funció dels respectius cotxes-km interurbans. 

En conseqüència, l’efecte barrera interurbà 

pel Metro i el Tramvia ha passat a ser zero. 

 

Modificació de la metodologia: Distribució de 

l’efecte barrera urbà viari entre modes. Un 

problema detectat en l’estudi anterior és que, 

per calcular l’efecte barrera total en l’àmbit 

urbà (579 M€) es van comptabilitzar tant els 

temps perduts en els creuaments de les xarxes 

viaries (331 M€) com de les ferroviàries (248 

M€). En canvi, a l’hora de distribuir els costos 

entre modes de transport, el total es va 

repartir només entre els modes viaris en funció 

dels vehicles-km. Per tant, es va atribuir tot el 

cost de l’efecte barrera urbà calculat pels 

modes ferroviaris al modes viaris i cap cost als 

modes ferroviaris. En conseqüència el resultat 

estava esbiaixat a l’alça pels modes de 

carretera en 248 M€ i esbiaixat a la baixa pel 

mateix import pels modes ferroviaris. 

Modificació de la metodologia: Distribució de 

l’efecte barrera interurbà dels modes 

ferroviaris. En l’estudi anterior, aquesta 

externalitat es va repartir entre tots els modes 

en funció dels cotxes-km, quan de fet el Metro 

i el Tramvia no tenen xarxes interurbanes i a 

més la pràctica totalitat de la xarxa de Metro 

és soterrada. L’efecte sobre els costos totals 

va ser poc significatiu (de poc més de 1 M€), 

però hem considerat necessari modificar 

aquesta distribució i la parametrització 

associada al Simulador per coherència 

conceptual. 

Modificació de la metodologia: Efecte barrera 

urbà del ferrocarril i distribució entre modes. 

Tot i que l’efecte barrera urbà ferroviari no es 

calcula, en el corresponent llibre auxiliar del 

Simulador sí que s’inclou una estimació de 

referència a partir dels valors del Handbook 

2008, que no s’imputen en el llibre principal 

perquè no ens sembla prou sòlida. El Simulador 

present està parametritzat de manera que, si 

s’activés l’efecte barrera urbà ferroviari, 

aquest es distribuiria només entre els modes 

ferroviaris que tenen assignats cotxes-km 

urbans amb l’excepció del Metro: FGC 

passatge, Rodalies i Tramvia. Aquest 

procediment comportaria un altre error, ja 

que els serveis Regionals, AVE i Llarga 

Distància convencional, així com part dels de 

mercaderies, comparteixen xarxes urbanes 

amb la resta, tot i que són relativament menys 

importants. En el cas del Metro es consideraria 

que l’efecte barrera és negligible ja que la 

pràctica totalitat de la xarxa és soterrada. 
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El cost total de l’efecte barrera s’obté com 

la suma de l’efecte barrera en l’àmbit urbà 

i en l’interurbà. La pràctica totalitat de 

l’efecte barrera es produeix en l’àmbit urbà 

(més del 95%). 

 
Fonts utilitzades: 

 Percentatge de població amb mobilitat: EMQ’06. 

 Percentatge de desplaçaments de modes no 

motoritzats, excloent la bicicleta: EMQ’06. 

 Número de creuaments per persona al dia i temps 

perdut en cada creuament, per tipus de 

creuament: Handbook 2008. 

 Valor del temps: veure apartat 5.1. 

 Població dels municipis del SIMMB 2017: IDESCAT. 

 Percentatge de viari pacificat al SIMMB: s’ha 

mantingut el mateix percentatge que en l’estudi 

anterior de SENER 2014, del 51,34%. 

 Nombre de passarel·les al tram “Mataró-Arenys de 

Mar”: fixat en 4, seguint l’estudi anterior de SENER 

2014. 

 Superfície ocupada per les passarel·les al tram 

“Mataró-Arenys de Mar”: determinada sota el 

supòsit de que cada passarel·la té 10 metres 

d’amplada i 40 metres de longitud, seguint l’estudi 

anterior de SENER 2014. 

 Cost del taulell (€/m) i els acabats (€/m 

passarel·les): actualització mitjançant la variació 

acumulada del IPC a Catalunya entre 2014 i 2017 

del valor de SENER 2014. 

 Variació acumulada del IPC a Catalunya entre 

2014 i 2017: elaboració pròpia a partir del INE. 

 Vida útil de les passarel·les: fixada en 20 anys, 

seguint l’estudi anterior de SENER 2014. 

 Quilòmetres d’infraestructures per tipus 

d’infraestructura: veure apartat 6. 

 Amplada característica per tipus d’infraestructura: 

mateixos valors que SENER 2014. 

 Percentatge d’increment del cost de les mesures 

correctores de l’efecte barrera a l’àmbit interurbà: 

fixat en un 10% per assumpció, seguint l’estudi 

anterior de SENER 2014. 

 Percentatge de passos subterranis en les xarxes de 

ferrocarril de passatge convencional i mercaderies: 

fixat en un 5% per assumpció, seguint l’estudi 

anterior de SENER 2014. 

 Vehicles-km urbans i interurbans per mode de 

transport: veure apartat 4.2. 

 

8.6. Ocupació de l’espai 

 

Com en l’estudi anterior, el cost de 

l’ocupació de l’espai per part de les xarxes 

de transport s’estima en funció del cost 

d’oportunitat associat al millor ús alternatiu 

de l’espai ocupat per les infraestructures de 

transport, tenint en compte que de no existir 

aquestes infraestructures l’espai que 

ocupen podria ser destinat a altres usos. A la 

pràctica, aquest millor ús alternatiu 

s’equipara al valor del sòl ocupat. 
 

8.6.1. Quantificació dels impactes 

 

La quantificació de l’espai ocupat es 

realitza aproximant la superfície utilitzada 

per les xarxes viàries, ferroviàries i ciclables 

multiplicant els quilòmetres d’infraestructura 

per la suma de la seva amplada mitjana 

característica i dues vegades la distància 

d’edificació. S’ha seguit la metodologia de 

l’estudi anterior tal i com va quedar 

parametritzada al Simulador 2014. 

 

La imputació de la superfície utilitzada en 

zona urbana o interurbana s’efectua en 

relació a la distribució dels quilòmetres 

d’infraestructura (aparat 4.4). Pel Metro, que 

es troba soterrat, no s’ha calculat cost 

d’ocupació de l’espai. Imputar tots els 

quilòmetres de infraestructures urbanes de 

FGC i ADIF RFIG poden induir algunes 

distorsions a l’alça, per exemple a la ciutat 

de Barcelona, on bona part d’aquestes 

també es troben soterrades. Tanmateix, s’ha 

optat per imputar també aquests 

quilòmetres, seguint el criteri de l’estudi 

anterior. 
 

8.6.2. Avaluació dels costos  

 

Per tal d’avaluar els costos de l’ocupació de 

l’espai, s’ha seguit la metodologia de 

l’estudi anterior. És a dir, d’una banda s’ha 

avaluat el preu del sòl urbà i de l’altra s’ha 

calculat la mitjana ponderada entre el preu 

de sòl industrial i el del rústic. 

 

En l’estudi present es mantenen les dues 

hipòtesis addicionals emprades en els 

estudis instrumentals anteriors: les zones 

destinades a ús industrial estan sempre 

inscrites en l’àmbit interurbà i el preu 

d’expropiació és equivalent al 70% al preu 

de mercat.  

 

El preu del sòl urbà s’ha obtingut mitjançant 

la mitjana simple dels preus trimestrals per la 

província de Barcelona publicats pel 

Ministerio de Fomento. Al utilitzar aquesta 

font, el preu unitari (€/m2) ha disminuït 

respecte l’estudi anterior (es va treballar, 

segons s’indica, a partir dels valors de 

l’Agència Tributària de Catalunya). 

 

En quant al preu del sòl industrial s’ha optat 

per actualitzar mitjançant la inflació el valor 

per 2014 que consta en el Simulador 2014. 

S’ha pres aquesta opció per assegurar una 

major continuïtat en el valor retingut i 

perquè, tot i que en l’estudi anterior es va 

indicar que s’havien utilitzat els valors 

provinents per la Agència Tributaria de 

Catalunya, no es va explicar si s’havien 

utilitzat els valors de repercussió o els valors 

unitaris o com es va efectuar la mitjana 

ponderada a partir dels diferents quadres 

que proporciona aquesta font. 

 

Pel que fa a l’obtenció del preu del sòl rústic, 

el valor referit a l’any 2014 també 

s’actualitza mitjançant la inflació 

acumulada. 

 

El preu del sòl en zona interurbana s’ha 

obtingut com la mitjana ponderada entre el 

preu del sòl industrial i el preu del sòl rústic en 

funció de les respectives superfícies. La 

superfície rústica i industrial s’ha aproximat a 

partir de les estadístiques del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i 

del DTES. La metodologia seguida ha estat 

la mateixa que en l’estudi anterior, tal i com 

va quedar modelitzada al Simulador 2014. 

 

El valor unitari del sòl urbà i interurbà s’ha 

obtingut descomptant als corresponents 

preus unitaris els valor de les expropiacions. 

El cost de l’ocupació del sòl en termes 

anuals en zona urbana i interurbana es 

calcula multiplicant els metres 

d’infraestructura pels respectius valors 

unitaris i dividint entre els anys de vida útil de 

les infraestructures. El cost total en termes 

anuals correspon a la suma del cost en 

l’àmbit urbà i l’interurbà.  

 

En quant a la distribució d’aquest cost 

extern entre els diferents modes de transport 

s’ha mantingut la parametrització del 

Modificació del Simulador: Distribució de 

l’efecte barrera interurbà dels modes 

ferroviaris. Hem modificat el Simulador en 

consonància amb aquestes modificacions o 

correccions metodològiques. En concret s’ha 

modificat la fulla dedicada als costos externs 

del llibre principal  i el llibre auxiliar dedicat a 

l’efecte barrera. 
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Simulador 2014 diferenciant entre les xarxes 

viaries, ciclables i ferroviàries. L’atribució dels 

costos associats a les xarxes viaries entre 

modes es realitza en funció de la mobilitat i 

distingint entre la zona urbana i la 

interurbana (en aquest cas no s’ha assignat 

cap cost a la bicicleta).  

 

A les bicicletes públiques i  privades se’ls hi 

assigna els costos de la xarxa de carrils-bici 

en funció de les seves respectives mobilitats 

i diferenciant també entre àmbit urbà i 

interurbà. 

 

La distribució dels costos associats a les 

xarxes ferroviàries no distingeix entre zona 

urbana i interurbana i es realitza també en 

funció de la mobilitat. Aquest criteri 

d’assignació entre modes és una 

simplificació que pot generar algunes 

distorsions. El major problema detectat és 

que s’acaba atribuint un cost d’ocupació 

de l’espai al Metro quan, com ja s’ha 

explicat, en principi s’havia exclòs per 

calcular aquest cost extern. 

 

En futures edicions dels estudis instrumentals 

de costos la distribució dels costos 

d’ocupació de l’espai entre els modes 

ferroviaris haurà de ser revisada. Així mateix, 

recomanen estudiar les possibilitats de 

càlcul d’aquest cost extern a partir dels 

quilòmetres de cada tipus de xarxa 

ferroviària i no del seu total, per obtenir un 

repartiment entre modes més acurat. 
 
Fonts utilitzades: 

 Quilòmetres d’infraestructures per tipus 

d’infraestructura i zona urbana i interurbana: veure 

apartat 4.4. 

 Amplada característica per tipus d’infraestructura: 

mateixos valros que SENER 2014. 

 Distància d’edificació respecte les xarxes de 

transport per tipologia de xarxa: mateixos valors 

que SENER 2014. 

 Preu del sòl urbà a la província de Barcelona 2017: 

elaboració a partir de les dades del Ministerio de 

Fomento, Estadística de precios de suelo urbano. 

 Preu del sòl industrial: actualització mitjançant la 

inflació acumulada del valor de SENER 2014, que 

derivava d’una elaboració pròpia a partir de 

l’Àgencia Tributària de Catalunya. 

 Preu del sòl rústic: actualització mitjançant la 

inflació acumulada del valor de SENER 2014. 

 Superfície total, rústica i territori urbanitzat per 

comarques i al SIMMB: elaboració pròpia a partir de 

les dades del DARP, estadística de Distribució 

general de la superfície de Catalunya. Any 2017. 

 Superfície de sòl urbà per comarques i al SIMMB: 

Anuari Estadístic 2017, DTES. 

 

8.7. Danys al paisatge i la natura 

 

Com s’explica en el Handbook 2019, el 

transport té diferents efectes sobre la natura 

i el paisatge. Els principals efectes 

assenyalats a la literatura són la pèrdua 

d’hàbitats (pèrdua d’ecosistemes), la 

fragmentació de l’hàbitat i els efectes 

negatius sobre els ecosistemes a causa de 

les emissions de contaminants de l’aire (p. 

ex., pèrdua de biodiversitat). A més 

d’aquests efectes principals, també 

n’assenyala d’altres com la intrusió visual en 

l’escenari paisatgístic, però no proposa 

mètodes ni valors per la seva quantificació. 

 

En l’estudi anterior, els costos derivats dels 

danys al paisatge i a la natura per 

l’existència de xarxes de transport a l’àmbit 

interurbà es van associar bàsicament a tres 

tipus de costos diferenciats: costos per 

pèrdua d’hàbitats, costos per la 

impermeabilització del sòl i costos per la 

contaminació del sòl i l’aigua. 

 

A l’hora d’avaluar els danys al paisatge i a 

la natura, ens hem vist confrontats a una 

triple disjuntiva:  

 

(i) Mantenir la metodologia de 

SENER 2014 i actualitzar 

mitjançant la inflació els valors 

unitaris dels costos considerats en 

aquell estudi que en definitiva 

provenen de SENER 2008. 

Addicionalment, els valors de 

SENER 2008 van ser primer 

adoptats per la DGMIT 2014 i 

després per la guia SAIT, però s’ha 

de tenir en compte que el propi 

SAIT recomana només utilitzar 

aquests valors en cas de no 

disposar de metodologies més 

acurades. 

 

(ii) Seguir una metodologia per 

l’avaluació de les funcions 

ambientals perdudes a causa de 

l’existència d’infraestructures en 

zones on hi hauria espais naturals 

(metodologia proposada en el 

Manual d’Avaluació d’Inversions 

en Transport, MAIT).  

 

(iii) Aplicar les metodologies 

proposades i els costos 

actualitzats del Handbook 2019. 

En aquesta font s’avaluen els 

costos derivats de la pèrdua i 

fragmentació dels hàbitats 

mitjançant un mètode bottom-up 

però no es proposen valors per la 

contaminació de les aigües i els 

sòls. En quant als efectes negatius 

de la pol·lució sobre els 

ecosistemes, aquests es tracten 

en l’apartat de la contaminació 

atmosfèrica. 

 

Després de tenir en compte les tres 

possibilitats, ens hem decantat per adoptar 

els valors i la metodologia que recull el 

Handbook 2019, donant preferència a les 

fonts europees més actualitzades en vista 

de facilitar la comparabilitat amb estudis 

europeus de referència. 

 

Entenem que la metodologia i els valors 

adoptats per SENER 2014 provenen de unes 

fonts (SENER 2008) que ja estan força 

allunyades en el temps i que és preferible 

actualitzar-les. 

 

En quant a la possibilitat de seguir la 

metodologia proposada en el MAIT, tot i 

que permet estimar costos adaptats a la 

realitat de Catalunya i el SIMMB, no té 

correspondència amb les metodologies 

europees examinades. 

 

Tot i haver pres de referència el Handbook 

2019, considerem que els resultats obtinguts 

a partir d’aquesta font també s’han de llegir 

amb una certa prudència, ja que en 

definitiva deriven d’una transferència de 

valors d’un estudi realitzat per Suïssa (Infras i 

Ecoplan 2018). 

 

Ara bé, en el cas dels efectes de la 

contaminació dels sòls i l’aigua per la 

presència d’infraestructures, i donat que el 

SAIT també considera aquesta externalitat, 

s’ha optat per mantenir la seva avaluació 

mitjançant la metodologia de l’estudi 

anterior, que deriva del Handbook 2014 i de 
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SENER 2008, actualitzant convenientment les 

dades. En aquest cas, també s’ha de tenir 

en compte que el propi SAIT aconsella 

només utilitzar metodologies d’aquestes 

característiques en falta d’estudis 

d’impacte ambiental específics, pel que 

també recomanem prudència a l’hora 

d’interpretar aquests resultats. 

 

En actualitzacions posteriors de l’estudi de 

costos socials i ambientals de la mobilitat al 

SIMMB s’hauran de tenir en compte els 

desenvolupament i avanços que s’hagin 

produït en l’àmbit de l’avaluació dels costos 

al paisatge i la natura per tal d’afinar els 

resultats. 
 

8.7.1. Quantificació dels impactes 

 

Per tal d’avaluar els impactes dels danys al 

paisatge i la natura s’han pres els 

quilòmetres d’infraestructures en l’àmbit 

interurbà, entenent que aquests danys 

només es produeixen en aquest àmbit.  

 

Les xarxes s’han diferenciat entre autopistes, 

carreteres convencionals (principals i 

secundàries), ferrocarril convencional i 

ferrocarril d’alta velocitat, en 

correspondència amb la classificació que 

proporciona el Handbook 2019. 

 

En l’estudi present, respecte la pèrdua 

d’habitats, es parteix dels quilòmetres de 

xarxes, ja que a l’hora d’avaluar els costos 

associats, el Handbook 2019 proporciona 

valors per quilòmetre d’infraestructura i any. 

                               
17 Els quilòmetres totals d’infraestructures ferroviàries exclusives 
pel transport de mercaderies es tenien en compte en el llibre 
auxiliar del Simulador 2014 dedicat als danys al paisatge i la natura, 

Per tant, s’ha modificat la metodologia de 

la quantificació dels impactes respecte 

l’estudi anterior (que es fixava en els 

quilòmetres quadrats). 

 

En canvi, respecte la contaminació de sòls i 

aigües, es té en compte la superfície 

addicional afectada per les infraestructures, 

calculada a partir dels quilòmetres de xarxes 

i l’amplada addicional d’afectació, 

obtenint per tant una superfície en 

quilòmetres quadrats. 

 

Hem observat que en el Simulador 2014, pel 

que fa a les infraestructures ferroviàries, 

SENER 2014 va prendre els quilòmetres 

d’infraestructura totals (però excloent els 

exclusius de mercaderies) i no els 

interurbans, tot i que en el document 

metodològic s’explicava que només es 

tenien en compte els interurbans17. En 

conseqüència els costos estaven esbiaixats 

a l’alça. 

 

8.7.2. Avaluació dels costos  

 

En l’estudi present, l’avaluació dels costos 

provocats pels danys als habitats s’ha 

realitzat a partir dels valors proposats pel 

però en el llibre principal aquests quilòmetres no es computaven, 
provocant una inconsistencia en el Simulador 2014. 

Handbook 2019 per Espanya, actualitzats a 

l’any 2017. Els costos unitaris utilitzats venen 

recollits en la Taula 17. 

 

Per obtenir el cost total s’ha multiplicat el 

cost unitari pels quilòmetres 

d’infraestructures per cada tipus 

d’infraestructura considerada i s’ha realitzat 

el sumatori. 

 

Respecte els costos de la contaminació dels 

sòls i les aigües s’ha mantingut la 

metodologia de l’estudi anterior, és a dir, 

s’ha multiplicat la superfície addicional 

considerada pel cost unitari . El cost unitari 

establert ha estat de 15,59 €/km2. Després, el 

valor obtingut s’ha dividit entre els anys de 

vida de les infraestructures (30 anys per les 

carreters, 50 per les xarxes de ferrocarril) per 

expressar-lo en termes anuals. 

 

Tant pels modes viaris com ferroviaris, 

aquests costos han augmentat respecte 

l’estudi anterior, en especial pels ferroviaris. 

En aquest resultat han intervingut diversos 

factors. D’una banda, els valors per 

quilòmetre i any proporcionats pel 

Handbook 2019 pel ferrocarril d’alta 

velocitat han augmentat molt 

significativament respecte els valors 

determinats per aquest mode en l’estudi 

anterior i els valors associats al ferrocarril 

convencional s’han mantingut quasi 

constants. D’altra banda, els quilòmetres de 

xarxa ferroviària considerada també s’han 

mantingut força constants, ja que, com hem 

explicat anteriorment, en l’estudi anterior es 

va computar tota la xarxa (urbana i 

interurbana) de la RMB i en l’estudi present 

només s’ha computat la interurbana, però 

del SIMMB. 

 

Finalment, els costos per danys al paisatge i 

la natura s’han distribuït entre els diferents 

modes de transport. 

 

Modificació del Simulador: Quilòmetres de 

xarxa ferroviària interurbana. En la 

parametrització actual hem modificat 

aquesta eventualitat i només hem computat 

els quilòmetres interurbans. Hem adaptat el 

llibre auxiliar de danys al paisatge i la natura 

del Simulador. 

Modificació del Simulador: Costos dels danys al 

paisatge i la natura. S’ha modificat el 

Simulador per adaptar-lo als canvis 

metodològics i de fonts. Així mateix, s’ha 

deixat la parametrització antiga en una 

segona fulla del llibre auxiliar en cas que en 

algun moment es vulgui consultar o 

recuperar. En concret, s’ha modificat el llibre 

auxiliar de  danys al paisatge i la natura. 

Taula 17: Costos unitaris dels danys  per pèrdua d’hàbitats 2017 

  Carretera Ferrocarril 

  Autopista Altres carreteres Alta velocitat Convencional 

Cost (€/km*any) 73.686 3.270 66.634 11.140 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Handbook 2019 
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Respecte els modes per carretera s’ha 

mantingut la parametrització del Simulador 

2014: és a dir, s’han distribuït els costos totals 

associats a les xarxes viaries interurbanes en 

funció dels vehicles-km interurbans de cada 

mode respecte el total. 

 

Val a dir que en Simulador 2014 es va 

calcular aquest cost extern pel turisme total, 

però no es va distribuir entre el turisme privat 

i el taxi. En conseqüència, en la 

determinació dels costos totals per modes 

de transport, finalment aquest cost no va 

quedar imputat ni pel turisme privat ni pel 

taxi. Aquest fet va tenir un efecte marginal 

respecte els costos totals i els costos externs, 

ja que representaven una petita proporció 

respecte el total (menys del 2%). 

 

De fet, en el document de l’estudi anterior 

s’observen dos valors diferents dels costos 

externs totals: el primer a l’apartat de 

resultats dels costos externs (apartat 8.2, 

pàg. 214 SENER 2014) i el segon a l’apartat 

de resum dels costos totals i unitaris (apartat 

8.3, pàg. 218 SENER 2014). La diferència 

correspon als costos dels danys al paisatge i 

la natura del turisme no imputats. (Aquesta 

inconsistència també es veu reflectida en el 

Simulador 2014, en el llibre principal a les 

fulles dedicades als costos totals externs” i 

als costos totals anuals: els costos externs 

totals no coincideixen perquè faltava 

imputar els danys al paisatge i la natura per 

aquests dos modes). 

 

En quant als modes ferroviaris s’ha realitzat 

una modificació metodològica i de la 

parametrització del Simulador més 

profunda. En l’estudi present, el punt de 

partida ha estat calcular tres costos de les 

infraestructures ferroviàries interurbanes 

diferenciats: els de les xarxes de FGC, el de 

les xarxes d’ADIF LAV i el de les xarxes d’ADIF 

RFIG. El cost associat a les xarxes de FGC 

s’ha distribuït entre FGC passatge i FGC 

mercaderies en funció dels cotxes-km, ja 

que aquests dos modes comparteixen bona 

part de la xarxa. El cost associat a les xarxes 

ADIF LAV s’ha repartit entre el mode AVE i el 

mode AVANT perquè utilitzen la mateixa 

xarxa. El cost associat a les xarxes ADIF RFIG 

s’ha distribuït entre Rodalies, Mitja Distància 

convencional, Llarga Distància 

convencional i RENFE Mercaderies, ja que 

comparteixen xarxes. El cost imputat a 

Regionals s’ha obtingut com la suma del 

cost d’AVANT i Mitja Distància 

convencional. El cost atribuït a AVE més 

Llarga distància convencional s’ha 

determinat com la suma dels costos 

respectius. 

 

El canvi més notable és l’atribució dels 

danys al paisatge i la natura al Metro, que 

ha passat de gairebé 2 M€ en 2014 a zero en 

l’estudi present. L’assignació de costos a 

l’AVE també ha augmentat 

significativament. 
 
Fonts utilitzades: 

 Quilòmetres d’infraestructures per tipus 

d’infraestructures: veure apartat 4.4. 

 Cost unitari dels danys al paisatge i la natura: 

actualització dels valors del Handbook 2019 per 

Espanya. 

 Inflació interanual a Catalunya 2016-2017: INE. 

 Cost unitari de la contaminació de sòl i aigua 

(€/km2): actualització dels valors de SENER 2014, 

que deriven de SENER 2008 i el Handbook 2014. 

 Superfície addicional considerada: mateixos valors 

que SENER 2014. 

 

8.8. Processos avant-post 

 

Els costos derivats dels processos avant-post 

inclouen les emissions indirectes dels vehicles 

degut als processos industrials que són 

necessaris per la seva producció i 

funcionament. Aquests costos es consideren 

que formen part del canvi climàtic ja que 

durant el procés s’alliberen gasos d’efecte 

hivernacle (bàsicament tones CO2 

equivalents). 

En el document present, d’igual manera 

que en l’estudi anterior, s’inclouen els costos 

següents: 

 

 Precombustió: en aquest concepte 

s’inclouen les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle durant els 

processos d’extracció, transport i 

refinació dels carburants que utilitzen 

els vehicles. 

 Fabricació, manteniment i 

desballestament de vehicles: Al llarg 

de la vida d’un vehicle es generen 

emissions indirectes per aquests tres 

conceptes, que inclouen el 

desballestament i reciclatge. A més 

dels costos de les emissions, es tenen 

en compte els  costos d’abocament 

dels materials no reciclables. 

 Construcció i manteniment de les 

infraestructures: son les emissions 

provocades per les infraestructures 

que suporten el transport.  

 

8.8.1. Quantificació dels impactes  

 

Per quantificar les emissions mencionades 

s’han utilitzat els mateixos factors d’emissió 

que en l’estudi anterior.  

 

A partir d’aquests factors es calculen les 

emissions en tones de CO2 equivalents 

aplicant-los a les variables d’entrada.  

 

 

Modificació de la metodologia: Assignació dels 

danys al paisatge i la natura als modes 

ferroviaris. En l’antiga metodologia i 

parametrització hi havia tres problemes en 

quant a la distribució d’aquest cost extern 

entre modes ferroviaris: en primer lloc es 

calculava un únic cost unitari (€/km) per tots 

els modes, sense tenir en compte les 

importants diferències de costos associats 

entre el ferrocarril d’alta velocitat i el 

ferrocarril convencional. En segon lloc, 

aquests costos es distribuïen entre tots els 

modes ferroviaris en funció dels cotxes-km, 

incloent el Tramvia i el Metro, tot i que aquests 

dos modes no tenen infraestructures 

interurbanes. En tercer lloc, el Simulador 2014 

no distribuïa la totalitat del cost determinat en 

el llibre auxiliar, ja que els quilòmetres de 

infraestructures ferroviàries computades en el 

llibre auxiliar i el principal no coincidien. 

Addicionalment, com ja s’ha explicat 

anteriorment, es computaven tots els 

quilòmetres d’infraestructures i no només les 

interurbanes. 

Modificació del Simulador: Assignació dels 

danys al paisatge i la natura dels modes 

ferroviaris. S’ha modificat el Simulador en 

consonància amb aquests canvis 

metodològics. En concret, s’ha modificat del 

llibre principal la fulla dels costos totals 

externs. 
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Els factors són: 

 

 Factors de producció dels 

carburants: s’aplica al consum de 

combustible tenint en compte i 

diferenciant entre la gasolina i el 

dièsel, els dos tipus de combustible 

més utilitzats. S’aplica als consums 

dels modes viaris motoritzats i al 

consum del transport ferroviari de 

mercaderies amb dièsel. 

 Factors de fabricació de vehicles: 

relacionen les emissions mitjanes de 

fabricació per tipus de vehicle 

(turisme, autobús, etc.) amb els 

vehicles donats d’alta (matriculats) 

en l’any d’estudi18. Pels modes 

ferroviaris, s’han estimat les altes a 

partir del parc de cotxes i de la vida 

útil mitjana considerada. 

 Factors de manteniment dels 

vehicles: relacionen el parc de 

vehicles per tipologia al SIMMB a 

l’any d’estudi 2017 amb les emissions 

associades pel seu manteniment. 

 Factor de desballestament de 

vehicles: factor anàleg al de 

fabricació, però amb valors menors. 

S’aplica sobre les baixes del parc de 

vehicles per mode en l’any d’estudi. 

 Factors de construcció 

d’infraestructures: relacionen la  

construcció de quilòmetres de xarxa 

viaria i ferroviària amb les emissions 

que comporten. Per les xarxes viaries 

es té en compte l’evolució de la 

longitud de carreteres. Per les xarxes 

                               
18 Aquest factor s’ha aplicat sobre les matriculacions de l’any 
d’estudi seguint la parametrització del Simulador 2014, tot i que en 
aquell cas es va documentar que es prenia la mitjana de 

ferroviàries, es consideren les 

construïdes en els últims 50 anys. 

Aquestes emissions els distribueixen 

entre els anys de vida útil per obtenir 

unes emissions mitjanes anuals. 

 Factors de manteniment de les 

infraestructures: relacionen els 

quilòmetres de xarxes amb les 

emissions anuals derivades del seu 

manteniment, diferenciant entre les 

xarxes viaries i les ferroviàries. Com les 

emissions ja es calculen en termes 

anuals, en aquest cas no es té en 

compte la vida útil de les 

infraestructures. 

 

Per quantificar els abocaments dels 

materials no reciclables dels vehicles donats 

de baixa s’ha mantingut la metodologia 

plasmada al Simulador 2014. Pels modes 

viaris, s’ha partit de les baixes que són 

conegudes mitjançant estadístiques oficials 

(IDESCAT); pels modes ferroviaris, s’han 

estimat les baixes a partir del parc d’unitats 

mòbils i la vida mitjana útil considerada. El 

nombre de baixes per modes s’ha 

multiplicat per una aproximació al pes mitjà 

per mode per obtenir el pes total dels 

vehicles donats de baixa. Finalment, s’ha 

multiplicat el pes total per mode pels 

percentatges de materials no reciclables 

també per mode per determinar les tones 

no reciclables que són abocades. 

 

Com en l’estudi  anterior s’ha considerat 

que les bicicletes no generen costos derivats 

dels processos avant-post. 

matriculacions durant el període d’amortització considerat per tipus 
de vehicle. 

8.8.2. Avaluació dels costos 

 

L’avaluació dels costos de les emissions es 

realitza a partir del cost unitari de la tona de 

CO2 equivalent. Com en l’estudi anterior, els 

considera que el SO2 és poc significatiu en el 

càlcul del cost total. 

 

La principal diferència amb l’estudi anterior 

és que en l’estudi present s’ha retingut el 

mateix cost unitari del CO2 per avaluar 

aquesta externalitat que l’utilitzat pel canvi 

climàtic (apartat 8.3). Aquest canvi 

metodològic junt amb el canvi de la font 

utilitzada ha tingut efectes en la 

determinació del cost total, disminuint-lo de 

forma significativa. 

 

Modificació de la metodologia (avaluació 

de la tona de CO2 pels processos avant-

post): En l’estudi anterior, mentre que per 

avaluar el cost unitari del canvi climàtic es 

va utilitzar una ponderació entre el preu de 

mercat d’emissions i el cost estimat pels 

efectes externs, com ja s’ha explicat, per 

avaluar els processos avant-post es va 

prendre en exclusiva el cost extern estimat. 

Durant la realització de l’estudi present hem 

entès que no tenia sentit mantenir aquesta 

dualitat.  

 

Modificació del Simulador (avaluació de la 

tona de CO2 pels processos avant-post): En 

la parametrització actual de Simulador, el 

cost de la tona de CO2 pels processos avant 

post en el llibre auxiliar corresponent està 

enllaçat al cost de la tona de CO2 en el llibre 

auxiliar del canvi climàtic per assegurar la 

seva igualtat. 

 

Donada la metodologia per quantificar els 

impactes, s’obtenen costos diferenciats per 

la precombusitió, per la fabricació, 

manteniment i desballestament de vehicles 

i per la construcció i manteniment de les 

infraestructures. El cost associat a les 

emissions dels processos avant-post es 

calcula per la seva suma. 

 

Ara bé, a l’hora d’avaluar aquests costos, 

hem observat que, segons la 

parametrització del Simulador 2014, els 

costos derivats de la construcció de les 

infraestructures viaries en els darrers 30 anys 

i de les ferroviàries en els darrers 50 anys no 

van ser tinguts en compte, tot i el que 

s’indicava en el respectiu document 

metodològic. 

 

En l’estudi present, hem aplicat aquest 

mateix criteri, però considerem que aquesta 

qüestió haurà de ser revisada en futures 

edicions de l’estudi instrumental de costos. 

 

Així mateix, la distribució per modes dels 

costos de les emissions pel manteniment de 

les xarxes ferroviàries, que es realitza en 

funció dels percentatges dels costos interns 

de manteniment de les mateixes per cada 

mode respecte el total (apartat 6.2), 

considerem que no és la més indicada. 

Donat que es disposa de la desagregació 

dels quilòmetres de xarxa per tipus, aquesta 

distribució podria ser afinada, tot tenint en 
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compte que hi ha modes que comparteixen 

una mateixa xarxa. 

 

Aquesta qüestió, que deriva de l’estudi 

anterior i de la modelització del Simulador 

2014, no s’ha abordat i també haurà de ser 

tractada en properes edicions de l’estudi 

instrumental de costos. 

 

Respecte l’avaluació dels costos 

d’abocament dels materials no reciclables 

aquests s’han calculat multiplicant les tones 

abocades quantificades segons la 

metodologia indicada anteriorment pel seu 

cost unitari. 

 

Finalment, volem indicar que, tot i que es 

calculen uns costos dels processos avant-

post diferenciats per modes (al 

corresponent llibre auxiliar del Simulador) 

segons la metodologia indicada, a l’hora 

d’imputar-los als costos externs (al llibre 

principal del Simulador) es pren el total i es 

distribueix en funció de la mobilitat de cada 

mode respecte el total. Es constata que la 

distribució resultant per modes no coincideix 

amb l’original. 

 

Aquest procediment ha estat el mateix que 

el de l’estudi anterior, tal i com va quedar 

parametritzat al Simulador 2014. Tot i això, 

sembla incongruent calcular uns costos 

detallats per modes amb  una metodologia 

específica força elaborada per després 

sumar-los tots i tornar-los a distribuir en funció 

de la mobilitat, sense que el resultat 

concordi amb la distribució de base.  

 

En propers estudis instrumentals aquesta 

qüestió haurà de tornar a ser abordada i 

corregida. 
 
Fonts utilitzades:  

 Consum de combustibles (dièsel i gasolina) per 

modes: Institut Cerdà, veure apartat 5.3. 

 Equivalències TEP/tona per tipus de combustible: 

veura apartat 5.3. 

 Factors de producció dels carburants: mateixos 

valor que SENER 2014, que provenen de SENER 2008. 

 Factors de fabricació, manteniment i 

desballestament dels vehicles: mateixos valor que 

SENER 2014, que provenen de SENER 2008.  

 Factors de construcció i manteniment 

d’infraestructures: mateixos valor que SENER 2014, 

que provenen de SENER 2008. 

 Altes i baixes de vehicles viaris per tipus: IDESCAT. 

 Parc de vehicles, cotxes i vagons: veure apartat 4.1. 

 Vida útil mitjana del parc de cotxes i vagons 

ferroviaris: establerta en 30 anys, mateix valor que 

SENER 2014. 

 Pes mitjà dels vehicles per mode (tones/vehicle): 

mateixos valors que SENER 2014. 

 Percentatge de material no reciclable per tipus de 

vehicle: mateixos valors que SENER 2014. 

 Quilòmetres de xarxes viaries: veure apartat 4.4.2. 

 Quilòmetres de xarxes ferroviàries: veure apartat 

4.4.1. 

 Cost de la tona de CO2 equivalent (€/tona): veure 

apartat 8.3. 

 Percentatges dels costos de manteniment de les 

xarxes viaries de lliure circulació per modes viaris: 

veure apartat 6.1.1. 

 Percentatges dels costos de manteniment de les 

xarxes ferroviàries per modes ferroviaris: veure 

apartat 6.2. 

 Cost abocament (€/tona): LLEI 5/2017, del 28 de 

març, de mesures fiscals, administratives, financeres 

i del sector públic i de creació i regulació dels 

impostos sobre grans establiments comercials, 

sobre estades en establiments turístics, sobre 

elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades i 

envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

8.9. Variació de la plusvàlua 

 

Aquesta partida avalua les variacions de la 

plusvàlua immobiliària tant positives com 

negatives sobre els habitatges propers a 

una infraestructura viària o ferroviària. Les 

variacions negatives deriven dels efectes 

d’aquestes infraestructures sobre l’entorn 

(augment del soroll, contaminació 

atmosfèrica, etc.). Les variacions positives 

són generades pels increments 

d’accessibilitat deguts a l’existència 

d’estacions ferroviàries (ferrocarril, Metro i 

Tramvia) pròximes que redunden en uns 

majors preus dels habitatges. 

 

En l’estudi present aquesta avaluació es 

realitza per tenir un valor de referència, però 

no s’imputa als costos externs ni als totals. En 

aquest cas es considera que les pèrdues i 

guanys de valor immobiliari és internalitzada 

pels agents econòmics a través de les 

transaccions immobiliàries o els preus dels 

lloguers. 

 

Així mateix, aquest concepte de cost (o 

guany) deriva d’una metodologia que no té 

correlació amb altres estudis de referència 

(tant a nivell català, com el SAIT, o europeu, 

com el Handbook 2019) i d’uns valors de 

referència ja allunyats en el temps que s’han 

anat actualitzant, fets que han reforçat la 

consideració de no incloure’l. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8.9.1. Quantificació dels impactes 

 

La quantificació de la zona d’influència de 

les infraestructures viàries i ferroviàries a 

efectes del càlcul de la pèrdua de 

plusvàlua es realitza mitjançant la 

consideració dels quilòmetres 

d’infraestructura i una amplada de 

referència (100 metres). 

 

La quantificació dels guanys de plusvàlua 

per l’existència d’estacions ferroviàries es 

realitza a partir del nombre d’estacions i la 

consideració d’un radi d’influència diferent 

per les parades de Metro i Tramvia (500 

metres) i les parades de FGC i RENFE (800 

metres). 

 

En quant a la quantificació dels impactes, 

s’ha mantingut la metodologia dels estudis 

instrumentals anteriors tal i com va quedar 

modelitzada en el Simulador 2014, tot i que 

Modificació de la metodologia: Exclusió de la 

variació de la plusvàlua immobiliària. En 

l’estudi anterior aquesta partida sí que es va 

imputar com un cost extern als costos. A més 

del que ja s’ha indicat anteriorment, en 

aquesta modificació ha influït un important 

biaix en el càlcul en els estudis instrumentals 

anteriors, tal i com es documenta en 

l’apartat d’avaluació dels costos (apartat 

8.8.2). 

 

Modificació del Simulador: Exclusió de la 

variació de la plusvàlua immobiliària. S’ha 

modificat el Simulador de manera que 

aquesta partida, tot i que es calcula, ja no 

s’imputa als costos totals. 
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s’han introduït importants modificacions per 

la seva avaluació tal i com s’explica en 

l’apartat següent. 
 

8.9.2. Avaluació dels costos 

 

Per tal d’avaluar la pèrdua de plusvàlua 

immobiliària s’estima un cost unitari (€/m2) 

partir de la determinació d’un gradient de 

preus del mercat entre els habitatges situats 

a la zona d’influència de les infraestructures 

considerades i els ubicats a la frontera 

d’aquesta zona.  

 

Segons consta al Simulador 2014, el gradient 

de preus de mercat es ve actualitzant des 

de l’any 2006 (amb un valor de 500 €/m2) 

mitjançant la variació enregistrada dels 

preus dels habitatges. En l’estudi present 

s’ha mantingut aquesta metodologia i s’ha 

actualitzat el gradient per 2017 en relació a 

la variació dels preus dels habitatges entre 

2014 i 2017. 

 

La fórmula de càlcul inclou un factor 

d’edificabilitat que relaciona la zona 

d’influència amb la superfície residencial 

construïda. 

 

L’expressió utilitzada és: 

 

(22) 𝑷𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽 = 𝑷𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽
𝑽 + 𝑷𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽

𝑭 =

𝑲𝑴𝑽·𝑨·𝑮𝑷·𝑬

𝑽𝒖
+

𝑲𝑴𝑭·𝑨·𝑮𝑷·𝑬

𝑽𝒖
 

Sent, 

𝑷𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽: Pèrdua de plusvàlua total (€). 

𝑷𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽
𝑽 : Pèrdua de plusvàlua per xarxes viaries (€). 

𝑷𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽
𝑭 : Pèrdua de plusvàlua per xarxes ferroviàries (€). 

𝑨: Amplada de referència per calcular la zona d’influència 

(metres). 
𝑲𝑴𝒗: Longitud de xarxa viària (metres). 

𝑲𝑴𝑭: Longitud de xarxa ferroviària (metres). 

𝑬: Factor d’edificabilitat. 

𝑮𝑷: Gradient de preu de mercat en la zona d’influència de 

les xarxes (€/m2). 
𝑽𝒖: Vida útil de les infraestructures (anys). 

 

S’observa amb claredat que en aquesta 

fórmula, que és igual a la de l’estudi anterior, 

es multipliquen els quilòmetres 

d’infraestructures (en metres) per una 

amplada de referència (també en metres) 

per calcular una àrea d’influència (en m2) 

sobre la que s’aplica el gradient de preu de 

mercat (en €/m2) corregit pel factor 

d’edificabilitat. 

 

El càlcul del guany de plusvàlua 

immobiliària per la presencia d’estacions 

ferroviàries es realitza a partir de calcular un 

augment del preu d’un habitatge 

representatiu (€/habitatge) respecte el 

valor de referència pel fet de tenir una 

estació a 300 metres o menys de distància. 

En els estudis instrumentals de costos 

anteriors, aquest valor addicional de 

referència s’ha vingut actualitzant a partir 

del valor identificat per 2006 (18.000 €) en 

funció de la variació dels preus dels 

habitatges (€/m2).  

 

En l’estudi present s’ha reproduït aquesta 

metodologia. 

 

En base a aquest augment del preu 

(€/habitatge) per tenir una estació a 300 o 

menys metres de distància es calculen els 

gradients dels radis d’influència (€/m2) de les 

estacions situades a 500 metres pel Metro i el 

Tramvia o a 800 metres per FGC i RENFE en 

funció de les distàncies relatives (300/500 o 

300/800), de la superfície mitjana construïda 

Modificació de la metodologia: Càlcul del guany de plusvàlua immobiliària per la presència d’estacions 

ferroviàries. En l’estudi anterior, la fórmula de càlcul del guany de plusvàlua immobiliària ara la 

següent: 

 

𝑮𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽 =
𝑵𝑻 · 𝑹𝑻 · 𝑮𝑻 · 𝑬

𝑽𝒖
+

𝑵𝑭 · 𝑹𝑭 · 𝑮𝑭 · 𝑬

𝑽𝒖
 

On, 

𝑮𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽: Guany de plusvàlua immobiliària (€). 

𝑵𝑻: Nombre de parades de Metro i Tramvia al SIMMB. 

𝑵𝑭: Nombre d’estacions de FGC i RENFE al SIMMB. 

𝑹𝑻: Radi d’influència de les parades del Tramvia i el Metro (500 metres). 

𝑹𝑭: Radi d’influència de les estacions de FGC i RENFE (800 metres). 

𝑮𝑻: Gradient de preu de mercat en el radi d’influència de les estacions de Metro i Tramvia (€/m2). 

𝑮𝑭: Gradient de preu de mercat en el radi d’influènica de les estacions de FGC i RENFE (€/m2). 

𝑬: Factor d’edificabilitat. 

𝑽𝒖: Vida útil de les infraestructures (anys). 

S’observa que en aquell cas, per estimar l’àrea d’influència de les estacions es va tenir en compte la 

longitud dels radis d’influència (RT i RF, mesurats en metres), pel que de fet no es va calcular una 

superfície o àrea d’influència (que es mesura en m2). És ben sabut que la fórmula de càlcul de l’àrea 

d’una circumferència relaciona la longitud de radi al quadrat amb el nombre Pi, tal i com reflecteix 

la fórmula utilitzada en l’estudi present. Per tant, en l’estudi anterior es multiplicava uns gradients de 

preus (en €/m2) per unes longituds dels radis (en metres) en comptes de multiplicar per unes àrees (en 

m2 també). 

En l’estudi anterior, utilitzant aquella fórmula que multiplica pel radi, van estimar un guany de 

plusvàlua de 0,7 M€ associat a totes les estacions ferroviàries en el seu conjunt. 

Si s’hagués utilitzat la fórmula de càlcul amb l’àrea de la circumferència associada al radi, mantenint 

els preus dels immobles recollits en el Simulador 2014, s’hagués obtingut un guany de plusvàlua de 

1.330 M€. 

Per tant, la utilització d’una o altra fórmula produeix uns resultats molt diferents. De fet, canvia per 

complet el sentit i la magnitud de la variació de la plusvàlua associada a la presència d’estacions i 

xarxes ferroviàries. 

Finalment, indicar que aquesta estimació alternativa a 1.330 M€ estaria esbiaixada a l’alça per una 

qüestió relativa als preus dels immobles que es comenta en el text. 

 

Modificació del Simulador: Càlcul del guany de plusvàlua immobiliària per la presència d’estacions 

ferroviàries. S’ha modificat el Simulador en consonància amb aquesta modificació metodològica. 

En concret, s’ha modificat el llibre auxiliar de variació de la plusvàlua immobiliària. 
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dels habitatges (m2) i del preu unitari de la 

superfície construïda (€/m2). 

 

Amb tot, en l’estudi present, la fórmula de 

càlcul del guany de plusvàlua immobiliària 

és la següent: 

 

(23) 𝑮𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽 =
𝑵𝑻·𝝅·(𝑹𝑻)𝟐·𝑮𝑻·𝑬

𝑽𝒖
+

𝑵𝑭·𝝅·(𝑹𝑭)𝟐·𝑮𝑭·𝑬

𝑽𝒖
 

 
On, 

𝑮𝑷𝑳𝑼𝑺𝑽: Guany de plusvàlua immobiliària (€). 

𝑵𝑻: Nombre de parades de Metro i Tramvia al SIMMB. 

𝑵𝑭: Nombre d’estacions de FGC i RENFE al SIMMB. 

𝑹𝑻: Radi d’influència de les parades del Tramvia i el Metro 

(500 metres). 

𝑹𝑭: Radi d’influència de les estacions de FGC i RENFE (800 

metres). 
𝝅: Nombre Pi. 

𝑮𝑻: Gradient de preu de mercat en el radi d’influència de les 

estacions de Metro i Tramvia (€/m2). 

𝑮𝑭: Gradient de preu de mercat en el radi d’influènica de les 

estacions de FGC i RENFE (€/m2). 

𝑬: Factor d’edificabilitat. 

𝑽𝒖: Vida útil de les infraestructures (anys). 

 

En aquest cas, s’introdueix la fórmula de 

càlcul de l’àrea d’una circumferència (en 

m2) a partir de la longitud del radi considerat 

(en metres). Com en la fórmula anterior, 

sobre aquesta àrea s’aplica el gradient de 

preu de mercat (en €/m2) corregit pel factor 

d’edificabilitat. 

 

Com s’observa en les fórmules anteriors, els 

guanys i pèrdues de plusvàlua s’expressen 

en termes anuals en funció de la vida útil de 

les infraestructures considerades. 

 

Cal fer dos comentaris addicionals respecte 

la determinació dels preus dels habitatges 

(€/m2) i dels gradients considerats que 

també són rellevants a l’hora d’entendre la 

variació de l’estimació d’aquesta partida 

experimentada entre 2014 i 2017, encara 

que no tant com el canvi de la fórmula 

explicat anteriorment. 

 

En primer lloc, d’una banda, el preu dels 

habitatges (€/m2) que es prenen de 

referència per l’any 2017 corresponen als 

preus mitjans de la província de Barcelona, 

que s’utilitzen per aproximar els preus al 

SIMMB, i provenen de les estadístiques del 

DTES. Per aquest any es constata que els 

preus de les fonts estadístiques utilitzades 

coincideixen amb els de l’Informe sobre el 

sector de l’habitatge a Catalunya 2017 del 

DTES. 

 

D’altra banda, el preu dels habitatges 

(€/m2) introduït en el Simulador 2014 per 

l’any 2014 es troba sense relació amb els 

preus publicats, tant pel conjunt de 

Catalunya com per la demarcació de 

Barcelona, en la font indicada en el 

respectiu document metodològic, sent els 

primers força més elevats. Al realitzar l’estudi 

present no hem pogut verificar l’origen del 

preu utilitzat en l’estudi anterior o si es 

tractava d’una reelaboració efectuada per  

SENER 2014. 

 

Com a conseqüència d’aquests fets, els 

preus dels habitatges per 2017 mostren un 

descens pronunciat respecte el valor que es 

va utilitzar en l’estudi per 2014 (-27%). Aquest 

descens explica que la pèrdua de plusvàlua 

immobiliària en l’estudi present hagin 

disminuït respecte l’estudi anterior. 

 

En qualsevol cas, té una certa lògica que a 

l’ampliar l’àmbit d’estudi de la RMB al SIMMB 

el preu mitjà dels habitatges disminueixi, ja 

que s’inclouen territoris i municipis més 

allunyats de la ciutat de Barcelona i que en 

general mostren uns menors preus. 

 

En segon lloc, el valor addicional per estació 

a 300 metres calculat per 2014 estava 

esbiaixat a l’alça, com a conseqüència 

d’un error en la fórmula de càlcul. Per tant, 

al corregir-la, junt amb la modificació del 

preu dels habitatges indicada en primer lloc, 

els gradients per estacions a proximitat han 

variat a la baixa. 

 

Finalment, la distribució la variació de la 

plusvàlua immobiliària entre modes s’ha 

efectuat diferenciant les variacions de la 

plusvàlua degudes als modes viaris i als 

ferroviaris i per cada un d’aquests dos 

subcostos, en funció de la mobilitat de cada 

mode respecte el subtotal pertinent. 

 

Respecte els modes viaris i mantenint la 

parametrització del Simulador 2014, s’ha 

repartit el cost de la pèrdua de la plusvàlua 

immobiliària entre zona urbana i interurbana 

en funció de la mobilitat en aquests dos 

àmbits. Tot i haver-se mantingut aquesta 

modelització, que no afecta al càlcul dels 

costos totals, considerem adient indicar 

certes reserves respecte el fet d’imputar 

pèrdues de plusvàlua immobiliària per les 

molèsties provocades per les infraestructures 

en zona interurbana. 

Respecte els modes ferroviaris, considerem 

que es podria afinar l’assignació d’aquest 

cost extern entre modes a partir d’una 

atribució en funció els quilòmetres 

d’infraestructures i el nombre d’estacions 

per mode en comptes d’utilitzar la mobilitat. 

 

Aquestes qüestions hauran de ser revisades i 

tractades en els futurs estudis instrumentals 

de costos. 

 

 
 
Fonts utilitzades: 

 Quilòmetres de xarxa viaria i ferroviària rellevants a 

efectes del càlcul de la pèrdua de plusvàlua 

immobiliària: mateixos valors que SENER 2014. 

 Amplada de referència pel càlcul de la zona 

d’influència de les infraestructures: mateix valor que 

SENER 2014 (100 metres). 

 Nombre  d’estacions ferroviàries per tipus de xarxa: 

elaboració pròpia, veure apartat 6.2. 

 Preu mitjà (€/m2) dels habitatges a la província de 

Barcelona i superfície mitjana (m2): estadística de 

Compravendes d'habitatges registrades i el preu de 

venda a Catalunya, any 2017, DTES. 

 Gradient de preus de mercat (€/m2) dels 

habitatges situats en la zona d’influència de les 

infraestructures viaries i ferroviàries (gradient 

negatiu): actualització dels valors de SENER 2014 

per la variació dels preus dels habitatges. 

Modificació del Simulador: Estacions 

ferroviàries. En la parametrització del 

Simulador 2014 les dades d’entrada pel 

càlcul d’aquest cost extern en cap cas es 

trobaven enllaçades amb les dades 

introduïdes al llibre principal, encara que 

bona part d’aquestes constessin en aquest 

segon. En la parametrització actual, les 

dades del nombre d’estacions ja introduïdes 

en el llibre principal estan enllaçades en el 

llibre auxiliar de la variació de la plusvàlua 

immobiliària. 

 

Així mateix, s’ha modificat la modelització 

per atribuir tots els guanys de plusvàlua 

immobiliària per proximitat d’estacions 

ferroviàries només als modes ferroviaris de 

passatge i cap als modes ferroviaris de 

mercaderies. En concret, s’ha modificat la 

fulla dels costos externs totals al llibre 

principal. 
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 Augment del preu d’un habitatge representatiu 

(€/habitatge) respecte el valor de referència pel fet 

de tenir una estació ferroviària a 300 metres o 

menys de distància: actualització dels valors de 

SENER 2014 per la variació dels preus dels 

habitatges. 

 Factor d’edificabilitat: mateix valor que SENER 2014. 

 

8.10. Vibracions 

 

Aquesta externalitat s’associa als modes 

ferroviaris de transport. Com en l’estudi 

anterior, es considera que els cost de les 

vibracions està internalitzat en els costos de 

construcció i manteniment de les 

infraestructures ferroviàries (apartat 6.2). No 

obstant això, es calcula aquest cost per 

mantenir una referència, però no s’imputa 

als costos externs ni als totals per no 

comptabilitzar-lo dues vegades. 

 

Per obtenir un indicador d’aquest cost, es 

realitza una estimació del valor monetari de 

les mesures mitigadores i correctores del seu 

impacte (molèsties ocasionades per les 

vibracions), seguint la metodologia 

documentada en els estudis instrumentals 

de costos anteriors. 

 

Segons la metodologia implementada en el 

Simulador 2014, es consideren els 

quilòmetres de infraestructures ferroviàries 

urbans diferenciant per tipus de xarxa, sota 

el supòsit implícit que només en aquest 

àmbit s’ocasionen molèsties i s’implementen 

mesures correctores. 

 

Als diferents tipus de xarxa se’ls hi associa un 

cost unitari (€/km) per la instal·lació de les 

mesures correctores, en concret es 

diferencien tres costos diferenciats: un pel 

Metro, un pel Tramvia i un que s’utilitza tant 

per la xarxa de FGC com les de ADIF RFIG i 

ADIF LAV. 

 

Seguint la parametrització del Simulador 

2014, els costos calculats per tipus de xarxa 

es distribueixen al llarg de les diferents vides 

útils considerades de les mesures correctors: 

40 anys pel Metro, 20 pel Tramvia i 30 per 

FGC, ADIF RFIG i ADIF LAV. 

 

Sobre aquestes resultats, tal i com s’observa 

en el Simulador 2014, es realitza un exercici 

per recalcular aquests costos de les mesures 

correctores en funció de la mobilitat total 

(urbana i interurbana) de cada mode 

(€/cotxes-km) en un escenari que es va 

prendre de base (amb la particularitat que 

no es va documentar a quin any fan 

referència les dades). 

 

Després, es tornen a recalcular aquests 

costos unitaris en funció de la mobilitat en 

l’escenari base a partir de la relació entre la 

mobilitat en l’any d’estudi (2014 en l’estudi 

anterior, 2017 en el present) i el citat any 

base. 

 

Així, s’obtenen uns costos unitaris en funció 

de la mobilitat (€/cotxes-km) modificats 

amb els quals es verifica, lògicament, que si 

es multipliquen els cotxes-km totals de l’any 

d’estudi per aquests costos unitaris no 

s’obtenen els mateixos costos totals per 

vibracions que s’havien calculat 

originalment a partir dels quilòmetres 

d’infraestructures i els costos unitaris per 

quilòmetre (€/km). 

 

En l’estudi anterior es va indicar que es 

deixava el cost d’implementació en funció 

dels cotxes-km per tal de poder extrapolar 

els costos a diferents escenaris. 

 

En l’estudi present, no acabem de trobar el 

sentit en fer variar uns costos 

d’infraestructures en funció de la mobilitat, 

per molt que variïn els escenaris. És més, 

aquests costos ja varien al variar els 

quilòmetres de xarxa ferroviària urbana, 

com es el cas entre 2014 i 2017.  

 

Feta aquesta explicació i indicades algunes 

qüestions, en l’estudi present s’ha mantingut 

la metodologia anterior tal i com va quedar 

implementada en el Simulador 2014 

actualitzant els costos unitaris primaris 

(€/km), els quilòmetres d’infraestructures i les 

variables de mobilitat per l’any d’estudi.  

 

Tot i això, considerem que hi ha algunes 

problemàtiques que hauran de ser 

reconsiderades en futures edicions de 

l’estudi instrumental de costos. 
 
Fonts utilitzades: 

 Quilòmetres d’infraestructures ferroviàries urbans 

per tipus de xarxa: veure apartat 4.4.1. 

 Preu unitari d’amolament de carrils del tramvia: 

actualització mitjançant la inflació acumulada del 

valor de SENER 2014, que derivava d’una 

elaboració pròpia a partir d’un estudi del tramvia 

de València. 

 Preu unitari d’instal·lació de de mantes resilianes: 

actualització mitjançant la inflació acumulada del 

valor de SENER 2014, que derivava de les 

informacions proporcionades per TMB. 

 Preu unitari manta elastomèrica per línies de FGC i 

ADIF: actualització mitjançant la inflació 

acumulada del valor de SENER 2014, que derivava 

d’una elaboració pròpia a partir de dades de 

diversos projectes constructius. 

 Vida útil de les mesures correctores per tipus de 

xarxa: mateixos valors que SENER 2014. 

 Cotxes-km per modes ferroviaris en l’any base: 

mateixos valors que SENER 2014. 

 Cotxes-km per modes ferroviaris en l’any d’estudi 

2017: veure apartat 4.2. 

 Percentatges de quilòmetres de xarxa ferroviària 

urbana per tipus de xarxa que tenen 

implementades mesures correctores de les 

vibracions: fixat en el 30% en tots els casos seguint 

SENER 2014. 
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9. Resultats de costos a 

l’escenari base 2017 

 

En aquest apartat es recullen els resultats 

obtinguts dels costos socials i ambientals de 

la mobilitat l’any 2017 amb les dades 

referents a aquest any, segons la 

metodologia actualitzada explicada en els 

apartats precedents i per l’àmbit de 

planificació del SIMMB. 

 

A mode introductori, la Taula 18, recull el 

resum dels costos totals de la mobilitat 

diferenciant entre els costos interns i els 

externs i per grans grups de modes. 

 

Tot seguit es procedeix al anàlisi més detallat 

dels resultats. 

 

En primer lloc es presenten les estimacions 

dels costos interns totals i per modes de 

transport, tant en termes absoluts com en 

termes unitaris (en vehicles, vehicles-km i en 

passatge-km o tones-km). 

 

                               
19 Aquesta comparació s’efectua amb el PIB de 2016, ja 
que la última dada (provisional) disponible a IDESCAT del 
PIB per comarques és d’aquest any. 

En segon lloc es mostren les estimacions dels 

costos externs totals i per modes. En aquest 

cas també es forneixen tan en valors 

absoluts com unitaris. 

 

Finalment, es fa una recopilació i resum dels 

costos interns i externs totals i per modes, on 

s’analitza en més detall els resultats totals 

avançats en aquesta primera Taula [1]. 

 

La Taula [1] mostra que els costos totals de 

la mobilitat pels modes estudiats estan a 

l’entorn dels 52.625 M€. D’aquests, la major 

part correspon als costos interns amb 44.833 

M€ (85%), mentre que la resta de 7.792 M€ 

es deu als costos externs (15%). 

 

Es tracta de xifres elevades i significatives, 

que recullen el pes que te la mobilitat en 

aquest territori. De fet, aquests costos de 

mobilitat equivalen a un 22% del PIB català i 

a un 30% del PIB del SIMMB19. 

 

Ara bé, aquesta comparació s’ha de llegir 

amb certa prudència, ja que cal tenir en 

compte que aquests costos incorporen 

costos pecuniaris que es reflecteixen en el 

PIB i altres que són valors ombra o  

intangibles, com el valor del temps o les 

externalitats que en general no es 

comptabilitzen en el PIB. 

 

De fet, si només es tenen en compte els 

costos interns que reflecteixen transaccions 

monetàries, aquests sumen 31.696 M€, és a 

dir, un 14% del PIB català i un 18% del PIB del 

SIMMB, també uns valors molt rellevants. 

 

Els resultats de la Taula [1] mostren el gran 

pes relatiu del transport viari (92%) respecte 

el ferroviari (8%), tant del privat de persones 

com de mercaderies. Aquest resultat 

reflecteix els majors costos interns del 

transport viari (associats en part a una major 

mobilitat), però també una acumulació dels 

costos externs en aquests modes, en 

especial en els privats, com es mostra més 

endavant. 

 

Feta aquesta primera aproximació als 

costos totals procedim a l’anàlisi detallat 

dels costos interns i els externs. 

9.1. Costos interns 

 

Els costos interns són els costos que suporten 

les persones usuàries o les empreses o 

institucions operadores del serveis de 

transport. Aquests també tenen en compte 

els costos de manteniment i superestructura 

de les xarxes de transport (viaries, ferroviàries 

i ciclables). 

 

En els casos que l’ús de les xarxes de 

transport és onerosa per les persones 

usuàries (com els peatges en les autopistes 

de peatge) o pels operadors (com els 

cànons pagats per la utilització de les xarxes 

ADIF), aquests pagaments que suposen 

transferències entre els diferents agents que 

intervenen en la mobilitat també són tinguts 

en compte. 

 

En altre casos també es donen 

transferències entre les persones usuàries 

d’un servei i els operadors del mateix, com 

és el cas dels serveis de transport públic. 

 

El tractament donat a les transferències 

entre agents per tal d’evitar la seva doble 

comptabilització i imputació en els costos 

interns es detalla més endavant. 

 

9.1.1. Costos interns totals  

 

L’any 2017 els costos interns totals de la 

mobilitat al SIMMB s’han estimat en 44.833 

M€. Aquest resultat es recull a la taula 

anterior (Taula 18) i a la següent (Taula 19), 

Taula 18. Costos interns, externs i totals de la mobilitat al SIMMB 2017 (M€) 

 
Concepte 

Modes viaris Modes ferroviaris 
Total Pes relatiu 

Passatge Mercaderies Subtotal Passatge Mercaderies Subtotal 

Costos interns totals 21.747 18.881 40.628 4.153 53 4.206 44.833 85,2% 

Costos externs  totals 5.020 2.693 7.713 59 20 79 7.792 14,8% 

TOTAL 26.767 21.573 48.340 4.212 73 4.285 52.625 100,0% 

Pes relatiu 50,9% 41,0% 91,9% 8,0% 0,1% 8,1% 100,0%   
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en la primera distingint per tipus de xarxa i 

tipus de servei i en la segona indicant 

l’import per cada mode. 

 

Distribuïts per tipus de xarxa, aquest costos 

corresponen en la seva majoria als costos 

dels modes viaris, amb 40.628 M€ (91% del 

total), mentre que els ferroviaris suposen 

4.206 M€ (9% restant). 

 

Distribuïts per tipus de transport, els costos 

interns del transport de passatge o persones, 

amb 25.900 M€ (58%), són superiors al del 

transport de mercaderies amb 18.934 M€ 

(42%). 

 

D’una banda, els costos interns dels modes 

viaris de passatge representen 21.747 M€ 

(54% del subtotal dels modes viaris) i els de 

mercaderies 18.881 M€ (46%). D’altra 

banda, els costos interns dels modes 

ferroviaris de passatge sumen 4.153 M€ (99% 

del subtotal dels modes ferroviaris) i els de 

mercaderies 53 M€ (1%). 

 

Respecte els costos interns de la mobilitat de 

passatge, 

 

 El 84% s’associa la mobilitat viaria i el 

16% restant a la mobilitat ferroviària. 

 El turisme privat és el mode que té un 

pes més significatiu sobre la mobilitat 

viaria de passatge (76%), seguit per 

l’autobús (13%) i la motocicleta (5%). 

En les dues darreres posicions es troba 

el taxi (3%) i la bicicleta (2%). 

 El Metro és el mode ferroviari que 

comporta un major cost respecte el 

transport ferroviari de passatge (46%), 

després Rodalies (30%) i FGC 

passatge (14%). El Tramvia (4%), 

Regionals (3%) i Llarga distància (2%) 

tenen uns pesos significativament 

menors. 

Respecte els costos interns de la mobilitat de 

mercaderies, 

 

 S’observa una gran disparitat en la 

distribució de costos entre els modes 

viaris (99,7%) i els ferroviaris (0,3%). 

 La majoria dels costos dels modes 

ferroviaris de mercaderies 

corresponen a RENFE mercaderies 

(75%), mentre que FGC mercaderies 

comporten un cost menor (25%). 

 A l’àmbit urbà s’inscriuen la major 

proporció de costos del transport viari 

de mercaderies (85%) respecte el 

total d’aquest mode. Aquest 

percentatge és similar al del transport 

de mercaderies en vehicles lleugers 

(83%) respecte el mateix total. 

 

El detall dels costos interns per mode mostra 

una important disparitat. El transport viari de 

mercaderies és el mode que de manera 

individual comporta uns majors costos 

interns (18.881 M€), però s’ha de tenir en 

compte que en aquest cas agrega els 

costos de vehicles lleugers i pesants. En 

segona posició i a poca distància es troba 

el turisme privat (16.543 M€) i en tercera 

l’autobús urbà (2.382 M€). Entre els modes 

ferroviaris destaca el Metro (1.899 M€) i 

Rodalies (1.262 M€). 

 

En les taules següents es presenten els costos 

interns desagregats per partides dels modes 

considerats en aquest estudi.  

 

Aquestes taules diferencien entre els costos 

pels gestors de les infraestructures, pels 

operadors i per les persones usuàries. A 

efectes de la determinació del cost intern 

total de cada mode s’ha de tenir en 

compte que en alguns casos els costos de 

les persones usuàries són ingressos pels 

gestors de les infraestructures (peatges 

viaris) o dels operadors (tarifes) o que 

algunes despeses del operadors són 

ingressos pels gestors de les infraestructures 

(cànons ferroviaris), és a dir, que existeixen 

transferències entre els agents implicats. 

 

Aquesta qüestió ja havia estat indicada 

amb anterioritat (en especial a la 

introducció de l’apartat 7 i del 9), però en els 

casos pertinents es tornarà a incidir sobre 

ella. 

 

La Taula 20 recull els costos interns dels 

modes privats viaris de passatge. En aquests 

modes, la persona usuària i l’operador 

coincideixen. Per tant, el cost total s’obté 

per la suma del cost de manteniment de les 

infraestructures viàries lliures suportats per les 

diferents administracions del transport i el 

cost de les persones usuàries. 

 

Val a dir que en aquests modes, amb 

l’excepció de la bicicleta privada, es 

produeix una transferència entre les 

persones usuàries (cost en peatges) i els 

gestors de la infraestructura viaria de 

peatge (ingrés), transferència que es recull 

en la Taula 20, però s’evita la seva doble 

comptabilització. També s’ha de tenir en 

compte que els ingressos atribuïts per 

peatges als vehicles motoritzats privats no 

exhaureixen la totalitat dels ingressos per 

aquest concepte, ja els autobusos 

interurbans i el transport de mercaderies 

interurbà també suporten peatges (taules 21 

i 24, respectivament). 

Taula 19. Resultats dels costos interns per modes classificats per tipologies (M€) 

  Modes viaris Modes ferroviaris 

Transport 

privat de 

passatge 

Turisme privat 16.543     

Motocicleta 1.094     

Bicicleta privada 434     

Transport 

públic de 

passatge 

Autobús urbà 2.382 Tramvia 166 

Autobús interurbà 461 Metro 1.899 

Taxi 736 FGC passatge 602 

Bicicleta pública 97 Rodalies 1.262 

    Regionals 121 

    Llarga distància 102 

Transport de 

mercaderies 
Mercaderies carretera 18.881 Mercaderies ferrocarril 53 

Subtotals Subtotal viaris 40.628 Subtotal ferroviaris 4.206 

Total 44.833 
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Els costos del temps de recorregut respecte 

els costos interns totals tenen un pes diferent 

en funció del mode: s’observa un mínim per 

la motocicleta i el ciclomotor (37%), un valor 

intermedi pel turisme privat (43%) i un màxim 

per la bicicleta privada (63%). 

 

Els costos d’operació de la xarxa (que 

inclouen els costos de manteniment de les 

infraestructures més els costos d’operació 

dels vehicles, és a dir, sense els costos del 

temps) respecte els costos totals lògicament 

mostren un ordre invertit: el mínim correspon 

a la bicicleta privada (37%), seguit del 

turisme privat (57%) i la motocicleta i el 

ciclomotor (63%). 

 

Els costos d’operació de la xarxa d’aquests 

tres modes sumen 10.319 M€, dels quals 

9.472 M€ són del turisme privat, 688 M€ de la 

motocicleta i el ciclomotor i 159 M€ de la 

bicicleta privada. Aquests costos interns, a 

diferència dels costos del temps, comporten 

transaccions monetàries entre agents i són 

els rellevants a efectes de la comptabilitat 

ampliada. 

 

El percentatge del cost de manteniment de 

les infraestructures lliures respecte el total és 

menor en el cas del turisme privat (0,5%) i la 

motocicleta i el ciclomotor (0,1%) i una mica 

més significatiu per la bicicleta privada 

(2,3%). El percentatge del cost en peatges, 

que com ja s’ha indicat representa una 

transferència cap als gestors de la 

infraestructura, és més important pel turisme 

privat (3,5%) que per la motocicleta (0,4%). 

 

La Taula 21 presenta els costos interns dels 

autobusos segmentats en funció de dos 

criteris diferents: àmbit de circulació (urbà i 

interurbà) i tipologia de servei (regular i 

discrecional). 

 

En el cas de l’autobús també es produeixen 

transferències entre els agents implicats en 

la mobilitat: en primer lloc per les tarifes de 

les persones usuàries que són un cost per 

aquestes i un ingrés pels operadors, en 

segon lloc pels peatges pagats pels 

autobusos interurbans que són un ingrés pels 

gestors de les infraestructures de peatge i en 

tercer lloc poden aparèixer transferències 

entre diferents administracions públiques i 

serveis d’autobusos regulars, però aquestes 

queden implícites en l’estructura de costos i 

beneficis dels operadors.  

 

Tenint en compte aquestes transferències, 

els costos interns totals es poden calcular 

com la suma dels costos de manteniment 

de les infraestructures lliures, els costos i els 

beneficis dels operadors i els costos del 

temps de les persones usuàries. 

S’observa que, d’una banda, per àmbit de 

circulació, l’autobús urbà representa la 

majoria dels costos interns (84%). D’altra 

banda, per tipologia de servei, l’autobús 

regular té un pes major (77%). 

 

Els costos de les persones usuàries (tarifes 

més temps) respecte els costos interns totals 

de cada categoria considerada suposen un 

percentatge variable en funció de l’àmbit 

de circulació i la tipologia de servei: per 

l’autobús urbà (97,1%) és superior a 

Taula 20. Costos interns del transport privat viari de passatge (€) 

TRANSPORT PRIVAT VIARI  DE PASSATGE 

COST VEHICLE PRIVAT* TURISME PRIVAT 

MOTOCICLETA I 

CICLOMOTOR 

BICICLETA 

PRIVADA 

TOTAL MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA LLIURE 79.026.549 77.845.685 1.180.864 10.173.808 

Combustible / Energia 2.039.850.953 1.962.110.047 77.740.906 0 

Lubricants 129.135.549 125.979.215 3.156.334 0 

Pneumàtics 233.445.761 197.075.013 36.370.748 0 

Manteniment i reparacions 1.199.445.886 1.169.336.901 30.108.985 58.498.512 

Peatges 579.880.685 575.834.242 4.046.443 0 

Multes 134.835.760 123.717.937 11.117.823 2.048.905 

Temps de recorregut 7.477.305.113 7.070.549.781 406.755.333 274.723.264 

TOTAL VARIABLES 11.793.899.708 11.224.603.135 569.296.573 335.270.681 

Propietat / Amortització 3.039.557.632 2.889.681.586 149.876.046 88.426.985 

Assegurances 924.273.450 708.179.651 216.093.798 0 

Impostos 217.790.894 204.707.878 13.083.016 0 

Aparcament en origen 1.274.922.675 1.130.039.040 144.883.635 0 

Aparcament en destinació 307.503.331 307.503.331 0 162.846 

TOTAL FIXOS 5.764.047.983 5.240.111.487 523.936.496 88.589.832 

TOTAL PERSONES USUÀRIES 17.557.947.690 16.464.714.622 1.093.233.069 423.860.513 

INGRESSOS GESTORS INFRAESTRUCTURES PEATGE 579.880.685 575.834.242 4.046.443 0 

TOTAL 17.636.974.239 16.542.560.306 1.094.413.933 434.034.321 

 
* Com a vehicle privat es considera la suma de turisme privat i motocicleta i ciclomotor 
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l’interurbà (85,7%) i per l’autobús 

discrecional (99,9%) superior al regular 

(94,0%). En el seu conjunt, els costos de les 

persones usuàries comporten el 95% dels 

costos interns totals. 

 

En la Taula 21 també s’observa que en el cas 

de l’autobús discrecional les tarifes de les 

persones usuàries coincideixen amb la 

partida total operadors (costos més 

beneficis) i en canvi en l’autobús regular les 

primeres són inferiors a la segona.  

 

Com ja s’ha indicat amb anterioritat 

(introduccions dels apartats 7 i 7.5), això és 

degut a que mentre els autobusos 

discrecionals són serveis privats de mercat i 

que per tant les tarifes cobrades cobreixen 

els costos d’operació i permeten un marge 

de benefici, els autobusos regulars són 

serveis que caràcter públic en els quals en 

general les tarifes no cobreixen els costos 

d’operació i reben subsidis de les 

administracions, encara que en alguns 

casos els costos interns totals també poden 

reflectir un benefici industrial pels operadors. 

 

Sense tenir en compte les tarifes, els costos 

del temps de les persones usuàries respecte 

el total també depenen de l’àmbit i el tipus 

de servei: en l’autobús interurbà (54%) tenen 

un impacte molt menor que en l’urbà (81%) 

i en el discrecional (67%) significativament 

menor que en el regular (80%). En l’agregat 

dels autobusos, els costos del temps 

representen un 77% dels costos interns totals. 

 

Obviant els costos del temps, el cost 

d’operació de la xarxa total dels autobusos 

s’estima en 655 M€; aquest es pot veure com 

la suma del cost dels autobusos urbans (441 

M€) i dels interurbans (214 M€) o la suma del 

cost dels regulars (437 M€) i dels 

discrecionals (218 M€). 

 

Els costos de manteniment de les 

infraestructures viaries lliures respecte el total 

són poc significatius (0,1% del total 

autobusos). Els costos dels peatges guanyen 

una mica de pes en el cas de l’autobús 

interurbà (un 2,4% dels costos interns totals 

d’aquest mode i àmbit). 

 

La Taula 22 presenta els costos interns del 

taxi. En aquest mode també es produeix una 

transferència entre les persones usuàries i els 

operadors del servei en concepte de tarifes. 

Al tractar-se d’un servei privatitzat, encara 

que sotmès a regulacions específiques, en 

termes agregats l’import de les tarifes 

cobreix els costos d’operació i possibilita un 

benefici. 

 

El cost intern total del taxi es pot obtenir per 

la suma del cost del manteniment de la 

infraestructura lliure més el cost de les 

persones usuàries. 

 

Des de la perspectiva de les persones 

usuàries, el cost de les tarifes és la principal 

Taula 21. Costos interns de l'autobús - transport públic viari de passatge (€) 

TRANSPORT EN AUTOBÚS - TRANSPORT PÚBLIC VIARI DE PASSATGE 

COST AUTOBÚS URBÀ 

AUTOBÚS 

INTERURBÀ AUTOBÚS REGULAR 

AUTOBÚS 

DISCRECIONAL 

TOTAL MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA LLIURE 1.882.503 1.414.846 2.529.595 767.754 

Combustible / Energia 35.913.240 28.482.259 48.470.116 15.925.384 

Lubricants 2.079.440 1.235.941 2.491.466 823.915 

Pneumàtics 3.289.510 4.158.290 5.940.469 1.507.331 

Personal i dietes 246.808.075 42.804.117 216.468.035 73.144.157 

Manteniment i reparacions 24.336.113 13.321.797 23.585.860 14.072.050 

Peatges 0 10.899.544 8.312.449 2.587.095 

TOTAL DIRECTES 312.426.378 100.901.949 305.268.396 108.059.931 

Propietat / Amortització 44.766.858 48.122.075 46.014.619 46.874.315 

Assegurances 11.723.000 20.147.010 13.296.114 18.573.896 

Impostos 1.093.422 2.552.407 1.351.333 2.294.496 

Estructura 46.251.207 21.465.430 45.741.308 21.975.330 

TOTAL FIXOS 103.834.489 92.286.922 106.403.374 89.718.037 

BENEFICI 23.318.217 19.318.887 22.859.307 19.777.797 

TOTAL OPERADORS 439.579.083 212.507.759 434.531.077 217.555.765 

Tarifes i multes a persones usuàries 374.218.758 148.283.021 304.946.014 217.555.765 

Costos de temps de recorregut 1.470.856.647 139.857.929 1.170.399.969 440.314.606 

Costos de temps d'accés, dispersió i enllaç 312.504.296 66.410.672 378.914.968 0 

Costos de temps d'espera 157.051.777 40.657.370 197.709.147 0 

TOTAL PERSONES USUÀRIES 2.314.631.478 395.208.992 2.051.970.099 657.870.371 

TOTAL 2.381.874.305 460.848.576 2.184.084.756 658.638.125 
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partida respecte els costos que suporten 

aquests agents (76%), tenint el cost del 

temps de recorregut un pes menor (24%). 

Des del punt de vista dels operadors, els 

costos directes (53%) representen un major 

percentatge respecte l’import total atribuït 

als operadors que els fixos (15%). 

 

Els costos de manteniment de les 

infraestructures viaries lliures respecte els 

costos interns totals del taxi suposen un cost 

relativament menor (0,3%). 

 

Si no es té en compte el cost del temps, els 

costos d’operació de la xarxa suposen 562 

M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Taula 23 recull els costos interns de la 

bicicleta pública (Bicing mecànic i elèctric i 

bicicletes de lloguer).  

 

En aquest cas les transferències no només es 

produeixen entre les persones usuàries i els 

operadors, sinó que, en el Bicing, també 

intervé l’administració pública. Mentre els 

operadors de les bicicletes de lloguer són 

operadors privats que obtenen un benefici 

a partir de la diferència entre els costos 

d’explotació i les tarifes, el Bicing és un servei 

concessionat les tarifes del qual no 

cobreixen els costos d’operació més el 

benefici industrial del concessionari, pel que 

l’administració competent (Ajuntament de 

Barcelona i B:SM) aporta una subvenció. 

 

Al llegir la Taula 23 s’ha de tenir en compte 

que l’import reflectit de la subvenció del 

Bicing es tracta d’una estimació a partir de 

les dades disponibles restant les tarifes als 

costos d’explotació i no d’un valor que 

provingui d’un registre comptable. No 

obstant això, a partir dels indicadors 

disponibles entenem que les variables 

estimades es troben dintre el mateix ordre 

de magnitud que els valors comptables, 

encara que es troben influïdes pels ingressos 

extres per un patrocini privat (respecte 

aquestes qüestions, veure apartat 7.7). 

 

Les estructures dels costos de les persones 

usuàries són significativament diferents pel 

Bicing i per les bicicletes de lloguer: mentre 

que pel Bicing el cost de les tarifes (9%) té un 

menor pes respecte el cost total de les 

persones usuàries que el cost del temps 

(91%), en les bicicletes de lloguer el primer 

(55%) suposa un major percentatge que el 

segon (45%). 

 

Taula 22. Costos interns del taxi - transport públic viari de passatge (€) 

Taula 23. Costos interns de la bicicleta pública - transport públic viari de passatge (€) 

TRANSPORT EN BICICLETA PÚBLICA - TRANSPORT PÚBLIC VIARIA DE PASSATGE 

COST BICICLETA PÚBLICA BICING BICICLETA LLOGUER 

TOTAL MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA LLIURE 0 0 0 

TOTAL COSTOS OPERADOR* 26.641.974 18.950.962 7.691.012 

BENEFICI 854.557 0 854.557 

TOTAL OPERADORS 27.496.531 18.950.962 8.545.569 

SUBVENCIÓ 12.691.668 12.691.668 0 

Tarifes i multes a persones usuàries 14.804.863 6.259.294 8.545.569 

Costos de temps de recorregut 44.405.726 38.386.122 6.019.604 

Costos de temps d'accés i dispersió 24.471.551 23.447.775 1.023.776 

Costos de temps d'espera 0 0 0 

TOTAL PERSONES USUÀRIES 83.682.140 68.093.191 15.588.949 

TOTAL 96.373.808 80.784.859 15.588.949 

 

* En el cas del Bicing, el benefici industrial es troba inclòs en la partida costos operador. 

TRANSPORT EN TAXI - TRANSPORT PÚBLIC VIARI DE PASSATGE 

COST TAXI 

TOTAL MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA LLIURE 1.954.551 

Combustible / Energia 26.719.045 

Lubricants 1.823.324 

Pneumàtics 2.852.309 

Personal 229.509.352 

Manteniment i reparacions 33.394.523 

Multes 3.947.721 

TOTAL DIRECTES 298.246.273 

Propietat / Amortització 25.511.102 

Assegurances 16.746.894 

Impostos 10.837.666 

Estructura 2.119.389 

Aparcament 15.900.363 

Altres 10.434.540 

TOTAL FIXOS 81.549.954 

BENEFICI 180.667.434 

TOTAL OPERADORS 560.463.661 

Tarifes i multes a persones usuàries 560.463.661 

Costos de temps de recorregut 173.517.240 

Costos de temps d'accés, dispersió i enllaç 0 

Costos de temps d'espera 0 

TOTAL PERSONES USUÀRIES 733.980.901 

TOTAL 735.935.453 
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En el Bicing el cost de les persones usuàries 

és inferior al cost intern total (un 84%). En 

canvi, en les bicicletes de lloguer ambdós 

coincideixen. Aquest resultat és degut a les 

diferents característiques d’aquests serveis, 

un amb benefici i l’altre subvencionat, com 

ja s’ha explicat. 

 

Respecte el cost intern agregat de la 

bicicleta pública, el Bicing té un pes major 

(84%) i les bicicletes de lloguer un menor 

(16%). 

 

Els costos d’operació de la xarxa agregats 

de la bicicleta pública són de 27 M€. 

 

La Taula 24 mostra els costos interns del 

transport viari de mercaderies distribuïts en 

funció de l’àmbit de circulació (urbà i 

interurbà) i la tipologia dels vehicles (lleugers 

i pesants).  

 

Les principals transferències que es donen 

en aquest mode són entre les persones 

usuàries i els operadors dels serveis de 

transport que suporten els costos d’operació 

i per les operacions comercials obtenen un 

benefici. S’ha de tenir present que, a l’hora 

d’estimar els costos de les persones usuàries, 

s’ha diferenciat entre les operacions per 

compte pròpia i les operacions comercials o 

per compte d’altri (apartat 7.11.1). 

 

De manera addicional, amb l’excepció de 

l’àmbit urbà, també es donen transferències 

entre els operadors i els gestors de les 

infraestructures viaries de peatge, però 

aquestes tenen una rellevància menor en 

aquest mode que en el vehicle privat. 

 

En general, l’import total i la distribució dels 

diferents conceptes de costos interns són 

molt similars d’una banda entre el transport 

de mercaderies en l’àmbit urbà i en vehicles 

lleugers i d’altra banda entre el transport de 

mercaderies en l’àmbit interurbà i en 

vehicles pesants. Aquest és un resultat lògic 

i raonable, ja que la zona de servei 

predominant del transport de mercaderies 

en vehicles lleugers és l’àmbit urbà i la dels 

vehicles pesants l’interurbà. 

Els costos directes són la principal partida 

respecte els costos i beneficis d’operació 

del transport viari de mercaderies en l’àmbit 

urbà (76%), seguit dels costos fixos (16%) i en 

última posició trobem els beneficis (8%). En 

l’àmbit interurbà aquests percentatges es 

modifiquen (82% pels costos directes, 8% pes 

fixos i un 9% de benefici). 

 

El cost total d’aquest mode, 18.881 M€, es 

pot determinar per la suma del cost de 

manteniment de les infraestructures viaries 

lliures (71 M€, el 0,4%) més els costos de les 

persones usuàries (18.810 M€). 

 

La Taula 25 exposa els costos interns del 

transport ferroviari de passatge per modes. 

 

En aquests serveis trobem diferents 

transferències entre agents implicats en la 

mobilitat. En primer lloc, es donen 

transferències entre els persones usuàries 

dels serveis i els operadors en concepte de 

tarifes (en els serveis integrats en el STI 

Taula 24. Costos interns del transport viari de mercaderies (€) 
TRANSPORT VIARI DE MERCADERIES 

COST ÀMBIT URBÀ ÀMBIT INTERURBÀ LLEUGERS PESANTS 

TOTAL MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA LLIURE 33.516.089 37.294.169 37.169.986 33.640.272 

Combustible / Energia 461.501.725 503.120.834 522.500.880 442.121.678 

Pneumàtics 34.292.169 59.060.235 37.668.722 55.683.682 

Personal i dietes 11.194.770.845 1.159.160.362 10.701.915.498 1.652.015.709 

Manteniment i reparacions 406.967.138 368.384.777 516.599.610 258.752.304 

Peatges 0 253.885.132 140.556.740 113.328.392 

Multes 33.484.473 13.702.188 37.187.861 9.998.800 

TOTAL DIRECTES 12.131.016.350 2.357.313.526 11.956.429.311 2.531.900.565 

Propietat 389.428.268 50.415.893 357.781.513 82.062.648 

Assegurances 895.423.404 74.309.548 882.450.624 87.282.328 

Estructura 1.024.042.955 94.081.431 996.133.952 121.990.434 

Aparcament 135.517.476 11.483.357 133.213.559 13.787.275 

Despeses financeres 43.979.749 5.764.464 40.304.036 9.440.177 

TOTAL FIXOS 2.488.391.852 236.054.693 2.409.883.683 314.562.862 

BENEFICI 1.326.535.610 270.773.408 1.312.684.204 284.624.813 

TOTAL OPERADORS 15.945.943.812 2.864.141.627 15.678.997.198 3.131.088.241 

Tarifes a persones usuàries 15.945.943.812 2.864.141.627 15.678.997.198 3.131.088.241 

TOTAL PERSONES USUÀRIES 15.945.943.812 2.864.141.627 15.678.997.198 3.131.088.241 

TOTAL 15.979.459.901 2.901.435.796 15.716.167.184 3.164.728.513 

 

La suma de l'àmbit urbà i l'interurbà és igual a la suma de lleugers i pesants. 



// 115 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

aquesta transferència no és directa entre 

persones usuàries i operadors, ja que també 

intervé  la pròpia ATM pel seu repartiment). 

En aquest sentit, pels modes integrats en el 

STI (Metro, FGC passatge, Rodalies de 

Barcelona i Tramvia), les dades referents a 

les tarifes recollides en la taula provenen del 

Transmet Xifres. Dades bàsiques 2017 (de 

l’ATM); en canvi per Regionals i Llarga 

distància provenen d’una estimació per 

assignar al SIMMB les tarifes derivades 

d’aquests serveis al conjunt de Catalunya i 

d’Espanya respectivament a partir dels 

comptes anuals de l’operador (apartat 

7.9.1). 

 

En segon lloc, es produeixen transferències 

entre les administracions públiques i els 

operadors, en forma de subvencions (Metro 

i FGC passatge), compensacions per la 

prestació  de serveis (Rodalies i Regionals) o 

acords de concessió (Tramvia); els serveis de 

Llarga distància de RENFE són serveis 

comercials en els que no es produeixen 

aquest tipus de transferències. En la Taula 25 

s’ha optat per no reflectir aquestes 

transferències que en general es podrien 

aproximar per la diferència entre els costos 

d’operació i les tarifes de les persones 

usuàries, ja que hi ha elements que podrien 

distorsionar les seves quanties respecte els 

registres comptables, com l’exclusió de els 

despeses financeres per la determinació 

dels costos d’explotació o les correccions 

realitzades per evitar dobles 

comptabilitzacions dels costos de 

manteniment de les infraestructures 

ferroviàries (en aquest sentit veure apartat 

7.8). 

 

En tercer lloc, en els serveis proveïts per 

RENFE Viajeros (Rodalies, Regionals i Llarga 

distància) es realitzen transferències entre 

l’operador i els gestors de les xarxes 

ferroviàries (ADIF i ADIF AV) en forma de 

cànons pagats per la seva utilització i 

d’altres serveis. Aquests cànons es tenen en 

compte per determinar els costos 

d’explotació d’aquests modes, però a 

l’hora de calcular els respectius costos 

interns totals es descompten per tal de no 

duplicar-los amb els costos de manteniment 

de les infraestructures. 

 

Finalment, en quart lloc, també hi ha 

transferències o transaccions entre 

administracions públiques o institucions 

dependents d’aquestes i els ens propietaris 

de les diferents infraestructures ferroviàries. 

Aquestes transferències no es recullen en la 

Taula 25 ja que el criteri seguit ha estat el 

d’imputar als costos totals l’estimació dels 

costos de manteniment de les 

infraestructures (i també els costos de les 

superestructures en termes anuals) 

realitzades segons una metodologia pròpia 

donades les dades disponibles, d’igual 

manera que es va fer en l’estudi anterior 

(apartat 6.2). A més i donat que en general 

els propietaris de les infraestructures no 

obtenen beneficis, entenem que l’estimació 

dels costos de manteniment constitueixen 

un bon estimador dels costos interns socials 

d’aquestes infraestructures. 

 

Els costos totals d’aquests modes es poden 

calcular en general sumant els costos de 

manteniment de les infraestructures, els 

costos i els eventuals beneficis dels 

operadors i els costos del temps de les 

persones usuàries, però amb algunes 

qualificacions que indiquem tot seguit.  

 

Pel Metro i FGC passatge es sumen els costos 

de l’operador. Per Rodalies i Regionals es 

sumen els costos dels operadors però a 

aquests se’ls hi resten els cànons pagats als 

gestors de la xarxa per no duplicar-los. En el 

cas el Tramvia es tenen en compte els 

costos d’operació i el benefici industrial de 

l’operador ja que es tracta d’un servei 

concessionat. Per Llarga distància es 

s’agreguen els costos de manteniment de la 

xarxa i els costos de les persones usuàries 

(temps més tarifes) ja que es tracta d’un 

servei comercial pel que s’han estimat 

beneficis per l’any 2017. 

 

Com ja s’ha indicat, el cost intern total dels 

modes ferroviaris de passatge és de 4.153 

M€. Ordenats de major a menor, els pesos 

relatius de cada mode són els següents: 

Metro (46%), Rodalies (30%), FGC passatge 

Taula 25. Costos interns del transport ferroviari de passatge (€) 

TRANSPORT FERROVIARI DE PASSATGE 

COSTOS TRAMVIA METRO FGC PASSATGE RODALIES REGIONALS LLARGA DISTÀNCIA 

TOTAL MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA 22.067.219 63.832.120 70.615.785 148.649.862 27.411.312 30.893.037 

TOTAL DIRECTES 
35.457.685 

413.314.703 68.597.450 249.103.484 37.406.167 30.931.954 

TOTAL FIXOS 17.720.851 5.636.346 42.661.859 6.406.240 2.449.982 

BENEFICI 3.469.341         796.190 

TOTAL OPERADOR 38.927.025 431.035.553 74.233.795 291.765.342 43.812.407 34.178.125 

Tarifes i multes a persones usuàries 14.312.784 258.985.450 77.024.800 145.263.000 21.833.839 34.178.125 

Costos de temps de recorregut 70.930.741 788.649.010 239.777.472 485.177.192 39.251.671 25.418.959 

Costos de temps d'accés, dispersió i enllaç 24.976.620 498.247.603 135.569.061 223.353.939 11.598.741 7.013.208 

Costos de temps d'espera 9.538.078 117.512.747 81.811.127 182.181.455 9.649.872 4.091.038 

TOTAL PERSONES USUÀRIES 119.758.223 1.663.394.811 534.182.460 1.035.975.586 82.334.123 70.701.331 

TOTAL 166.439.683 1.899.277.034 602.007.240 1.262.466.361 121.413.586 101.594.368 
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(14%), Tramvia (4%), Regionals (3%) i Llarga 

distància (2%). 

 

Els costos del temps tenen un pes respecte 

els costos interns totals diferent per cada 

mode: el màxim es dona en FGC passatge 

(76%), seguit pel Metro (74%), després es 

troben Rodalies (71%), el Tramvia (63%) i 

Regionals (50%) i en última posició Llarga 

distància (36%). Agregant tots aquests 

modes, el costos del temps representen el 

71% dels costos interns totals. 

 

Els costos de les persones usuàries en tarifes 

respecte els costos interns totals també 

representen un percentatge variable per 

cada mode que va d’un màxim per Llarga 

distància (34%) fins a un mínim pel Tramvia 

(9%), situant-se la resta en valors intermedis. 

Per tots aquest modes en el seu conjunt, els 

costos tarifaris representen el 13% del total. 

 

En quant als costos relatius de manteniment 

de les infraestructures, l’ordre és el següent: 

Llarga distància (30%), Regionals (22%), 

Tramvia (13%), FGC passatge (12%), Rodalies 

(10%), i Metro (3%). Preses en la seva 

globalitat, aquestes partides representen el 

9% dels costos interns totals. 

 

Els costos totals d’operació de la xarxa (és a 

dir, els costos interns sense els costos del 

temps) per tots aquests modes en el seu 

conjunt són de 1.198 M€ (29% del total). 

 

Finalment, la Taula 26 presenta els resultats 

obtinguts pels costos interns del transport 

ferroviari de mercaderies diferenciant entre 

RENFE mercaderies i FGC mercaderies.  

Les transferències contemplades en aquest 

cas són les tarifes pagades per les persones 

usuàries als operadors per la realització dels 

serveis de transport. 

 

El tractament donat a FGC mercaderies és 

diferent al donat a RENFE mercaderies, ja 

que el cost intern total en el primer cas s’ha 

estimat a partir del cost de les persones 

usuàries i en el segon a partir del cost de 

l’operador en funció dels resultats estimats 

(en consonància amb l’explicat a la 

introducció de l’apartat 7 i a l’apartat 7.10). 

 

La suma dels costos interns del transport 

ferroviari de mercaderies és de 53 M€. 

 

Vistos els detalls dels costos interns de cada 

mode, considerem oportú incloure unes 

notes addicionals respecte els costos interns 

del transport de passatge, 

 

 Els costos del temps de les persones 

usuàries representen el 50% dels 

costos interns totals d’aquests modes. 

Pels modes de transport públic de 

passatge aquest percentatge puja 

fins el 68%, mentre que pels modes 

privats es troba en un 43%. 

 Els costos suportats de les persones 

usuàries en concepte de tarifes pel 

transport públic i en concepte 

d’operació dels vehicles pel transport 

privat suposa un 46% del total. 

Aquests percentatges són 

significativament diferents pel 

transport privat (57%) que pel 

transport públic (21%), diferència que 

en part és deguda a que sobre les 

persones usuàries del transport privat 

recauen sempre tots els costos 

d’operació. 

 

El cost de manteniment de les 

infraestructures viaries lliures (155 M€), el cost 

en peatges (o l’ingrés pels gestors 

d’aquestes infraestructures, 845 M€) i el cost 

superestructures i manteniment de les xarxes 

ferroviàries (390 M€) sumen 1.390 M€ (3% dels 

costos interns totals). 

 

Els costos totals d’operació de la xarxa 

(sense cost del temps) són de 31.751 M€ 

(71% dels costos interns totals). Tots aquests 

costos de manera directa o indirecta (valors 

d’amortitzacions o costos expressats en 

termes anuals) reflecteixen transaccions 

monetàries que es recullen en les partides 

de la comptabilitat ampliada per calcular 

els impactes econòmics directes, indirectes i 

induïts de la mobilitat en termes de 

producció, valor afegit i ocupació 

mitjançant l’aplicació de les taules input-

output, amb algunes correccions, ja que, 

per exemple, els costos de les multes i els 

impostos no es comptabilitzen. 

 

Finalment, si es tinguessin el compte els 

costos a llarg termini en termes anuals de les 

infraestructures viaries de lliure circulació 

(167 M€) i de les infraestructures ferroviàries 

(140 M€), que com ja s’ha explicat s’han 

calculat, però no s’han imputat als costos 

totals (apartat 6), els costos interns totals de 

la mobilitat ascendirien fins a 45.140 M€ (un 

0,68% més). 

 

9.1.2. Costos interns unitaris 

 

En aquest apartat es presenten els costos 

interns dels modes de transport en termes 

unitaris, és a dir, en relació a les variables de 

mobilitat que recullen la producció de cada 

mode: els vehicles-km i els viatges-km (o 

passatge-km). Eventualment, també es 

comentaran alguns costos en termes de 

€/vehicle-any, per aclarir el significat 

d’alguns resultats obtinguts. 

 

TRANSPORT FERROVIARI DE MERCADERIES 

COST MERCADERIES FERROVIARI FGC MERCADERIES RENFE MERCADERIES 

TOTAL MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA 26.806.384 9.193.447 17.612.937 

COSTOS OPERADOR 24.077.424 1.922.420 22.155.004 

COSTOS PERSONES USUÀRIES 23.170.067 3.827.877 19.342.190 

TOTAL 52.789.265 13.021.324 39.767.941 

 

Taula 26. Costos interns del transport ferroviari de mercaderies (€) 
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Expressar els costos en termes unitaris 

permet analitzar-los i comparar-los 

descomptant els efectes de les distintes 

escales de mobilitat dels diferents modes. 

 

Els costos en €/vehicles-km expressen el cost 

intern de la mobilitat de cada tipologia de 

vehicle durant un quilòmetre. Recordem 

que en el cas del transport ferroviari de 

passatge els costos s’indiquen en €/cotxes-

km i en el del transport ferroviari de 

mercaderies en €/vagons-km. Així mateix, 

pel Tramvia els cotxes-km s’han calculat 

sota l’assumpció de dos cotxes per unitat 

mòbil (apartats 4.1 i 4.2). 

 

Els costos en €/viatges-km recullen el cost 

intern de la mobilitat de una persona 

(passatgera o viatgera) al llarg d’un 

quilòmetre per cada mode. En el cas del 

transport de mercaderies, aquests costos es 

mostren en €/tones-km (netes), és a dir, en 

base a la corresponent unitat indicativa de 

la seva producció. 

 

Donades les diferents característiques dels 

vehicles considerats en dimensió i capacitat 

de transport, així com en la seva ocupació 

efectiva, els costos en €/vehicles-km i en 

€/viatges-km divergeixen de manera 

significativa per alguns modes. En particular, 

els segons permeten recollir els efectes de 

les economies d’escala per bona part del 

transport públic de passatge que possibiliten 

una ocupació major en cada unitat mòbil 

(amb l’excepció del taxi i la bicicleta 

pública). 

 

Els resultats obtinguts es mostren en els 

apartats següents. 

9.1.2.1. Costos interns unitaris per vehicle-

km, cotxe-km o vagó-km 

 

Els resultats obtinguts en la Taula 27, la Taula 

29 i la Taula 30 mostren una important 

disparitat dels costos unitaris en €/vehicles-

km pels diferents modes estudiats.  

 

S’ha optat per mostrar els costos unitaris del 

transport privat de passatge i del transport 

públic de passatge per separat donades les 

seves característiques diferenciades: 

mentre en el transport privat l’operador i la 

persona usuària coincideixen, en el 

transport públic són agents diferents, com ja 

s’ha explicat amb anterioritat. 

 

Cal recordar que, com ja s’ha  indicat, 

aquests costos unitaris es veuen molt 

afectats per les diferents capacitats dels 

diferents modes. En aquest sentit, no és 

sorprenent que els costos en €/vehicle-km 

siguin més elevats per la majoria del 

transport públic col·lectiu, que es realitza en 

vehicles de major dimensió. 

 

Pel transport de passatge, en relació als 

costos unitaris totals, que comprenen els 

costos de manteniment de les 

infraestructures, els costos de les persones 

usuàries i els costos dels operadors, 

descomptant les transferències entre agents 

(comparació entre la Taula 27 i la Taula 29): 

 

 En general els majors costos interns 

unitaris totals corresponen al transport 

públic de passatge. 

 El Tramvia és el mode amb uns costos 

unitaris totals més elevats (32,27 

€/cotxes-km), seguit per l’autobús 

urbà (25,65 €/vehicles-km). Després, 

es troben el Metro (21,06 €/cotxes-

km), FGC passatge (17,94 €/cotxes-

km) i Rodalies (12,46 €/cotxes-km). Els 

modes ferroviaris de passatge amb 

menors costos unitaris són Regionals 

(7,98 €/cotxes-km) i Llarga distància 

(8,82 €/cotxes-km). 

 La resta de transport viari públic de 

passatge mostra uns costos interns 

unitaris totals més baixos, per odre de 

magnitud: l’autobús interurbà (4,80 

€/vehicles-km), la bicicleta pública 

(2,30 €/vehicles-km) i el taxi (1,31 

€/vehicles-km). 

 El transport viari privat de passatge és 

el que mostra uns costos unitaris totals 

menors: el turisme privat (0,66 

€/vehicles-km) i la motocicleta (0,66 

€/vehicles-km) obtenen uns resultats 

molt similars, situant-se la bicicleta 

privada per sobre (1,37 €/vehicles-

km). 

 

Respecte els costos unitaris de les persones 

usuàries del transport privat de passatge 

(Taula 27), 

 

 Els costos unitaris del vehicle privat 

(turisme privat més motocicleta i 

ciclomotor) estan molt influïts pels 

costos dels turisme privat donat el seu 

pes relatiu molt major al de la 

motocicleta i el ciclomotor. 

 Els costos unitaris d’operació del 

turisme privat es mostren 

lleugerament per sota els respectius 

costos de la motocicleta i el 

ciclomotor. Aquest resultat és veu 

influït pel fet que la mobilitat mitjana 

del turisme privat (mesurada en 

vehicles-km/vehicles) és de l’ordre de 

cinc vegades superior a la de la 

motocicleta i ciclomotor, pel que, tot 

i comportar majors costos variables, 

els costos fixos es reparteixen entre un 

nombre major de quilòmetres. 

Taula 27. Costos interns unitaris (€/vehicle-km) del transport privat de passatge 

Modes de transport viari 

privat de passatge 

Costos persones usuàries Costos manteniment 

infraestructures lliures 
Costos interns totals 

Costos operació vehicles** Costos temps 

Vehicle privat* 0,38 0,28 0,00 0,66 

Turisme privat 0,38 0,28 0,00 0,66 

Motocicleta i ciclomotor 0,41 0,25 0,00 0,66 

Bicicleta privada 0,47 0,87 0,03 1,37 

 

*El vehicle privat inclou el turisme privat i la motocicleta i el ciclomotor. ** Els costos d'operació dels vehicles inclou el cost en peatges. 
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 En canvi, els costos unitaris del temps 

associats a la motocicleta i el 

ciclomotor són menors degut a la 

seva major velocitat de circulació i 

de recorregut. 

 La bicicleta privada mostra els costos 

unitaris per les persones usuàries més 

elevats tant per l’operació dels 

vehicles com pels costos del temps. 

Aquest resultat, en especial pels 

costos d’operació, en part és 

conseqüència de que la mobilitat de 

cada bicicleta privada és en mitjana 

d’unes 64 vegades menor que la 

d’un turisme privat i d’unes 14 

vegades menys que una motocicleta 

o un ciclomotor. 

 Si ens focalitzem en els costos interns 

totals expressats en termes de 

€/vehicle-any, és a dir, descomptant 

part de l’efecte sobre els costos fixos 

de les diferents magnituds de 

mobilitat, els majors costos 

corresponen al turisme privat (6.844 

€/vehicle-any), seguit per la 

motocicleta i el ciclomotor (1.495 

€/vehicle-any) i en últim lloc la 

bicicleta privada (221 €/vehicle-any). 

 

Com ja s’ha comentant, la diferent intensitat 

amb la que es fa ús en mitjana de cada 

vehicle de cada mode (els vehicles-km que 

recorre en mitjana cada vehicle a l’any) té 

un important pes a l’hora d’explicar els 

resultats d’aquests costos unitaris. Així doncs, 

els menors costos relatius del turisme privat 

reflecteixen un ús molt més intensiu que la 

motocicleta i el ciclomotor i encara més 

que la bicicleta privada. Un major ús 

comporta uns majors costos variables (com 

el combustible), però també implica que els 

costos fixes (com la propietat) es reparteixen 

entre més usos. 

 

En aquest sentint, considerem adient 

complementar la Taula 27 amb una Taula 28 

addicional que mostra els costos unitaris per 

vehicle i any (€/vehicle-any). Aquesta taula 

ens mostra un resultat que potser és més 

intuïtiu: el cost anual associat a una bicicleta 

privada és molt reduït que el d’un turisme 

privat i el d’una motocicleta també, però no 

tant. 

Establertes aquestes premisses, es dedueix 

que tota política o previsió que fomenti un 

ús més intensiu de la bicicleta comportarà 

una disminució dels costos unitaris associats. 

De fet, això és el que succeeix en l’escenari 

proposta del present pdM (i també, però 

menys, en l’escenari tendencial, en aquest 

sentit veure apartat 10). 

 

Fixant-nos en els costos d’operació del 

transport públic de passatge (Taula 29), 

 Sobresurten els costos unitaris del 

Tramvia (7,55 €/cotxes-km), seguits a 

certa distància pel Metro (4,78 

€/cotxes-km) i l’autobús urbà (4,73 

€/vehicles-km). La resta de transports 

ferroviaris de passatge mostren uns 

valors similars compresos entre Llarga 

distància (2,97 €/cotxes-km) i 

Rodalies i FGC (2,21 €/cotxes-km). 

 Per l’autobús interurbà (2,21 

€/vehicles-km) els resultats obtinguts 

mostren uns costos unitaris 

d’operació més baixos que l’autobús 

urbà. Aquest resultat té molt a veure 

amb la metodologia pel càlcul dels 

costos de personal d’aquests dos 

modes, que deriva de l’avaluació del 

temps de servei a partir de la relació 

entre els vehicles-km i la velocitat 

comercial: a menor velocitat 

comercial (autobús urbà), major 

temps de servei per cada quilòmetre 

recorregut i major cost (apartats 

7.5.1.2 i 7.5.2.3). 

 El taxi (1,00 €/vehicles-km) i la 

bicicleta pública (0,65 €/vehicles-km) 

són els modes amb uns menors costos 

unitaris d’operació. 

 

En quant als costos unitaris de les persones 

usuàries del transport públic de passatge, 

 

 Aquests costos inclouen el cost en 

tarifes i els costos del temps: en 

gairebé tots els casos els segons són 

significativament superiors als primers. 

En el cas de la Llarga distància la 

diferència es menys pronunciada. El 

taxi fa l’excepció als resultats 

generals: els costos del temps són 

força menors als costos per tarifes. 

Taula 29. Costos interns unitaris (€/vehicle-km) del transport públic de passatge 

Modes de 

transport públic 

de passatge 

Costos persones usuàries Costos 

operadors* 

Costos 

manteniment 

infraestructures 

Costos 

interns  

totals Costos tarifes Costos temps 

Autobús urbà 4,03 20,90 4,73 0,02 25,65 

Autobús interurbà 1,54 2,57 2,21 0,01 4,80 

Taxi 1,00 0,31 1,00 0,00 1,31 

Bicicleta pública 0,35 1,64 0,65 0,00 2,30 

Metro 2,87 15,57 4,78 0,71 21,06 

Tramvia 2,77 20,44 7,55 4,28 32,27 

FGC passatge 2,30 13,63 2,21 2,10 17,94 

Rodalies 1,43 8,79 2,88 1,47 12,46 

Regionals 1,44 3,98 2,88 1,80 7,98 

Llarga distància 2,97 3,17 2,97 2,68 8,82 
 

* Inclou benefici industrial autobús, taxi, bicicleta pública de lloguer, Tramvia i Llarga distància. En 

l’autobús interurbà inclou els peatges.  En el cas de Rodalies, Regionals i Llarga distància inclou els 

cànons ferroviaris. 

Taula 28. Costos interns unitaris (€/vehicle-any) 

del transport privat 

Mode Cost intern total 

Vehicle privat* 5.591 

Turisme privat 6.844 

Motocicleta i 

ciclomotor 1.484 

Bicicleta privada 221 

 

* Inclou turisme privat i motocicleta i 

ciclomotor. 
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 Val remarcar que els costos unitaris 

de les persones usuàries expressats en 

€/vehicles-km (o €/cotxes-km) estan 

influïts per l’ocupació efectiva dels 

vehicles. En aquest sentit considerem 

que és més il·lustrativa la mesura dels 

costos unitaris d’aquests modes els 

expressats en €/viatges-km, 

especialment en el transport públic 

col·lectiu (apartat 9.1.2.2). 

 Observem que la important 

divergència de costos unitaris totals 

entre l’autobús urbà i l’interurbà 

deriva més dels costos unitaris del 

temps que dels costos d’operació. 

 

Finalment, en relació als costos de 

manteniment de les infraestructures viaries 

lliures i de les infraestructures ferroviàries, 

 

 Pel transport viari de passatge tant 

privat com públic, els costos unitaris 

de manteniment de les 

infraestructures viaries lliures són 

propers a zero. En el cas de l’autobús 

mostren valors una mica més elevats 

(aquest resultat en part és degut a 

que els costos de manteniment es 

ponderen en funció del pes dels 

vehicles; apartat 6.1.1). 

 El cost unitari de les infraestructures 

associades a les bicicletes privades 

(0,03 €/vehicle-km) és major al de la 

resta de modes viaris de passatge. 

S’ha de tenir present, però, que 

aquest cost s’ha atribuït en exclusiva 

a les bicicletes privades, sent 

l’associat a les bicicletes públiques 

establert en zero (la metodologia 

seguida ha estat la mateixa que en 

l’estudi anterior, veure apartats 7.3 i 

7.7).  

 Pel transport ferroviari de passatge, 

els costos unitaris de les 

infraestructures són en general més 

elevats. El Tramvia és el mode pel 

qual aquests costos són més elevats 

(4,82 €/cotxe-km). El segueixen Llarga 

distància (2,68 €/cotxe-km), FGC 

passatge (2,10 €/cotxe-km), 

Regionals (1,80 €/cotxe-km) i Rodalies 

(1,47 €/cotxe-km). El Metro és el que 

presenta un valor més baix (0,71 

€/cotxe-km). 

 

La Taula 30 recull els costos unitaris pel 

transport viari de mercaderies (€/vehicles-

km) i pel transport ferroviari de mercaderies 

(€/vagons-km). 

 

Els principals resultats són els següents: 

 

 En mitjana, el transport viari de 

mercaderies (2,48 €/vehicles-km) 

mostra uns majors costos interns 

unitaris totals majors que el transport 

ferroviari de mercaderies (1,87 

€/vagons-km). 

 El transport viari de mercaderies 

mostra una forta disparitat de costos 

interns unitaris totals en funció de 

l’àmbit de circulació. Els elevats 

costos unitaris del transport viari  de 

mercaderies es veuen influïts pels alts 

costos de la distribució urbana 

associats a una menor velocitat de 

recorregut i més temps de servei per 

quilòmetre recorregut, que 

reverteixen en uns costos de personal 

per quilòmetre recorregut molt més 

elevats (sense oblidar tampoc que 

una menor velocitat reverteix en un 

consum menys eficient dels 

combustibles). 

 El transport ferroviari de mercaderies 

també mostra una important 

divergència en funció de l’operador 

en quant als costos unitaris de les 

persones usuàries i els costos unitaris 

de manteniment de les 

infraestructures. Els costos unitaris 

d’operació mostren un resultats més 

similars per FGC mercaderies i RENFE 

mercaderies. 

 De manera similar al que s’ha indicat 

amb el transport públic de passatge, 

considerem que la comparació de 

costos unitaris en termes de €/tones-

km són més il·lustratius dels costos de 

la producció d’aquests modes. 

 

9.1.2.2. Costos interns unitaris per viatge-

km o tona-km 

 

En aquest apartat es recullen els costos 

interns unitaris dels diferents modes de 

transport mesurats en €/viatges-km.  

 

Posteriorment, en l’apartat 9.3, es tornaran a 

tractar els costos totals unitaris (interns i 

externs) amb aquesta unitat de mesura, pel 

que ara no es comenten amb tant detall 

qüestions que es tracten més endavant. 

Tampoc es repetiran elements explicatius ja 

indicats en l’apartat anterior que també són 

d’aplicació en aquest. 

 

La Taula 31 recull els costos unitaris del 

transport viari privat. Els resultats són molt 

similars als de la Taula 27 anterior, ja que les 

ocupacions d’aquests modes són properes 

Taula 30. Costos interns unitaris (€/vehicle-km o €/vagons-km) del transport de mercaderies 

Modes de transport de mercaderies Costos persones usuàries Total operadors* Costos manteniment infraestructures Costos interns totals 

Mercaderies viari urbà 3,82 3,82 0,01 3,82 

Mercaderies viari interurbà 0,84 0,84 0,01 0,85 

Mercaderies viari 2,48 2,48 0,01 2,48 

FGC mercaderies 1,64 0,82 3,94 5,58 

RENFE mercaderies 0,75 0,86 0,68 1,54 

Mercaderies ferroviari 0,82 0,85 0,95 1,87 

 

* Total operadors inclou els costos dels operadors i en el cas del transport de mercaderies per carretera i FGC mercaderies el benefici industrial. Inclou el cost 

en peatges del transport viari de mercaderies interurbà 
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a 1 (en el cas de la bicicleta és 1). Com en 

el turisme privat l’ocupació és una mica 

major, els costos unitaris expressats en 

€/viatges-km mostren un resultat 

relativament més baix als altres dos modes 

respecte els resultats de la Taula [10], en 

especial en relació als costos d’operació. 

 

Com ja s’ha explicat amb anterioritat, 

aquests resultats es veuen molt influïts per les 

diferents intensitats amb les que es fan servir 

aquests tres modes (tant en nombre 

d’utilitzacions anuals com les distàncies 

recorregudes). Respecte la bicicleta 

privada, en l’escenari tendencial i en 

especial en el proposta, aquests resultats 

varien de manera significativa, per l’ús més 

intensiu que es preveu per aquest mode de 

transport (apartat 10). 

 

La Taula 32 presenta els costos interns unitaris 

del transport públic de persones. Aquests 

modes mostren uns costos interns 

d’operació més baixos o molt més baixos 

que el transport privat, amb l’excepció del 

taxi i la bicicleta pública. 

 

És a dir, el cost pecuniari de l’operació dels 

vehicles de transport públic de persones és 

en gairebé tots els casos força més reduït 

que el transport privat, pel que els operadors 

del transport públic suporten uns costos 

monetaris menors pel transport de cada 

persona usuària al llarg d’un quilòmetre. 

 

Si ens fixem en els costos que suporten les 

pròpies persones usuàries del transport 

públic per les tarifes, en general la diferència 

amb els costos pecuniaris és en general 

encara més pronunciada. Que els costos en 

tarifes sigui menor als costos d’operació en 

reflecteix en alguns casos el subsidi que 

reben de les administracions relacionades 

amb el transport. 

 

El fet que els costos interns unitaris del 

transport públic siguin superiors en alguns 

casos s’explica doncs i sobretot per els 

majors costos del temps. Aquesta afirmació 

és en especial patent pels costos unitaris del 

temps de l’autobús urbà, però també pel 

Tramvia i el Metro. Aquests modes tenen 

associada una menor velocitat comercial 

que reverteix en uns majors costos del temps  

de recorregut. A més, en aquests casos 

Taula 31. Costos interns unitaris (€/viatges-km) del transport privat de passatge 

Modes de transport viari 

privat de passatge 

Costos persones usuàries Costos manteniment 

infraestructures lliures 

Costos interns 

totals Costos operació vehicles** Costos temps 

Vehicle privat* 0,33 0,25 0,00 0,58 

Turisme privat 0,33 0,25 0,00 0,58 

Motocicleta i ciclomotor 0,39 0,23 0,00 0,62 

Bicicleta privada 0,47 0,87 0,03 1,37 

 
*El vehicle privat inclou el turisme privat i la motocicleta i el ciclomotor. ** Els costos d'operació dels vehicles inclou el cost en peatges. 

Taula 32. Costos interns unitaris (€/viatges-km) del transport públic de passatge 

Modes de transport 

públic de passatge 

Costos persones usuàries Costos 

operadors* 

Costos manteniment 

infraestructures 

Costos interns  

totals Costos tarifes Costos temps 

Autobús urbà 0,20 1,05 0,24 0,00 1,29 

Autobús interurbà 0,14 0,24 0,21 0,00 0,45 

Taxi 0,50 0,15 0,50 0,00 0,65 

Bicicleta pública 0,35 1,65 0,65 0,00 2,30 

Metro 0,11 0,60 0,18 0,03 0,81 

Tramvia 0,11 0,80 0,30 0,17 1,27 

FGC passatge 0,08 0,45 0,07 0,07 0,59 

Rodalies 0,06 0,36 0,12 0,06 0,51 

Regionals 0,07 0,19 0,14 0,09 0,38 

Llarga distància 0,10 0,10 0,10 0,09 0,28 

 
* Inclou benefici industrial autobús, taxi, bicicleta pública de lloguer, Tramvia i Llarga distància. En l’autobús interurbà inclou els peatges.  En el cas de Rodalies, 

Regionals i Llarga distància inclou els cànons ferroviaris. 
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també intervenen els temps d’accés i 

dispersió, espera i enllaç20. 

 

En canvi, per FGC, Rodalies, Regionals i 

Llarga distància, les velocitats comercials 

dels quals són majors (i en aquest ordre), els 

costos del temps són menors. 

 

En el cas de la bicicleta pública, major cost 

unitari del temps que la bicicleta privada 

s’explica sobretot pels costos del temps 

d’accés i dispersió als punts de servei dels 

vehicles.  

 

En el cas del taxi, s’ha de tenir en compte 

que no es considera temps perdut per la 

recerca d’aparcament ni d’accés al 

vehicle. 

 

Donat que la metodologia per calcular els 

costos interns dels modes ferroviaris 

                               
20 En el cas de l’autobús, només es calcula temps d’accés i 
dispersió, espera i enllaç pels serveis regulars, davant de la 
manca de fonts per fornir estimacions pels serveis 
discrecionals (en aquest cas en especial pot ser rellevant 

combina  la utilització de diverses fonts i 

diferents metodologies en funció dels 

modes (per tenir en compte si són operadors  

integrals o no) en relació als costos 

d’operació i els costos de manteniment de 

les infraestructures, en alguns casos pot ser 

més significatiu tenir aquests dos costos de 

les infraestructures de manera conjunta. De 

fet, aquest és l’enfocament  que es 

desenvolupa més endavant, al presentar els 

costos totals (apartat 9.3). 

 

Un altre element a tenir en compte és que 

els costos de manteniment de les 

infraestructures també inclouen les 

amortitzacions de les superestructures (però 

no de les pròpies infraestructures). Aquest és 

un factor explicatiu dels majors costos de 

manteniment del Tramvia, una xarxa de 

recent implantació i que per tant en cap 

cas es troba completament amortitzada (a 

el temps d’accés). Donat que la mobilitat en serveis 
regulars és més elevada que en els discrecionals, en els 
resultats presentats els primers pesen més que els segons. 

diferència del Metro, per exemple, al qual se 

li associen més elements completament 

amortitzats. 

 

La Taula 33 mostra els costos interns unitaris 

del transport de mercaderies. 

 

Els resultats obtinguts reprodueixen els de la 

Taula 30 anterior, però en aquest cas, en 

termes agregats, el transport ferroviari de 

mercaderies mostra uns costos unitaris molt 

menors al transport viari de mercaderies, 

sobretot per la major capacitat de càrrega 

en general dels primers.  

 

Els elevats costos unitaris de FGC 

Mercaderies respecte RENFE mercaderies es 

deuen en especial a una major estimació 

dels costos de manteniment de les 

infraestructures, però també pel fet que pel 

segon s’han estimat pèrdues, pel que els 

21 Aquest tractament donat als costos de manteniment de 
les infraestructures ferroviàries podria mirar-se de 
millorar en futures edicions de l’estudi instrumental de 

costos totals no porten associats cap 

benefici industrial21. 

 

Expressats en termes unitaris, els costos del 

transport viari de mercaderies en àmbit urbà 

són molt més elevats que en àmbit 

interurbà. A més de les qüestions ja 

assenyalades al comentar els resultats de la 

Taula 30 en aquest cas també intervé la 

variable de la diferent capacitat de càrrega 

dels vehicles: en general el transport urbà de 

mercaderies és realitzat per vehicles amb 

menor capacitat. 

 

9.2. Costos externs 

 

La Taula 34 recull els costos  externs totals i el 

seu pes relatiu per tipus d’externalitat.  

 

Entre aquests destaquen els costos de la 

contaminació atmosfèrica (39%), el soroll 

(26%), els accidents (14%) i el canvi climàtic 

(10%). La resta tenen uns pesos relatius molt 

inferiors, destacant l’efecte barrera (5%). 

 

Per aquests quatre tipus d’externalitats, la 

gran majoria dels costos s’associen als 

modes viaris, ja que els  derivats dels 

ferroviaris són molt més baixos. 

 

Aquest resultat s’aprecia amb claredat a la 

Taula 35, que recull els costos externs 

atribuïts a cada mode i mostra que el 99% 

de les externalitats computades en els 

costos corresponen als modes viaris 

costos.  En l’estudi present s’ha mantingut la metodologia 
de l’estudi anterior.  

Taula 33. Costos interns unitaris (€/tona-km) del transport de mercaderies 

Modes de transport de 

mercaderies Costos persones usuàries Total operadors* Costos manteniment infraestructures Costos interns totals 

Mercaderies viari urbà 3,63 3,63 0,01 3,64 

Mercaderies viari interurbà 0,24 0,24 0,00 0,24 

Mercaderies viari 1,15 1,15 0,00 1,16 

FGC mercaderies 0,10 0,05 0,24 0,33 

RENFE mercaderies 0,03 0,04 0,03 0,07 

Mercaderies ferroviari 0,04 0,04 0,04 0,08 

 
* Total operadors inclou els costos dels operadors i en el cas del transport de mercaderies per carretera el benefici industrial. Inclou el cost en peatges del 

transport viari de mercaderies interurbà. Per RENFE mercaderies s'han estimat pèrdues. 
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(recordem que s’han exclòs del total les 

vibracions i la variació de la plusvàlua 

immobiliària). 

 

El turisme privat és el mode que concentra 

uns majors costos externs (46%), seguit del 

transport viari de mercaderies (35%). Aquest 

resultat s’explica tant pel gran pes sobre la 

mobilitat total d’aquests dos modes com pel 

fet de que els modes viaris en general 

produeixen un seguit d’externalitats 

associades a la utilització de vehicles que 

utilitzen hidrocarburs com combustible 

(contaminació atmosfèrica, canvi climàtic, 

soroll i una fracció del procés avant-post). 

L’efecte dels accidents també és rellevant, 

però no tant com en altres modes com la 

motocicleta i el ciclomotor o la bicicleta. 

 

A més, s’ha de tenir en compte les 

externalitats derivades de les 

infraestructures viaries que utilitzen aquests 

modes (com l’efecte barrera, l’ocupació de 

l’espai o els danys a la natura i una fracció 

del procés avant-post) i que se’ls hi 

atribueixen en aquests resultats que mostra 

la Taula 35. 

 

La bicicleta, tant privada com pública, 

generen molt poques externalitats, ja que 

aquestes es concentren gairebé en 

exclusiva en els accidents i en molta menor 

mesura en l’ocupació de l’espai (pels carrils-

bici).  

Ara bé, tal i com es mostra més endavant, 

els costos externs unitaris de la bicicleta són 

relativament elevats deguts a la important 

accidentalitat en relació a la seva mobilitat. 

 

Els costos externs dels modes ferroviaris són 

pràcticament testimonials en relació als 

viaris i els seus pesos relatius estan molt 

relacionats amb la seva mobilitat relativa, 

però tenint també en compte que els 

efectes de les seves respectives 

infraestructures (sobre l’efecte barrera, 

l’ocupació de l’espai o els danys a la 

natura) són diferents. Per exemple, la xarxa 

de ADIF LAV (alta velocitat), utilitzada per els 

trens AVE i AVANT, produeix segons la 

metodologia aplicada majors danys a la 

natura que la xarxa ADIF RFIG convencional. 

 

Els costos externs dels modes ferroviaris de 

mercaderies, encara que menors en valor 

absolut que els de passatge, en relació a la 

seva mobilitat són majors, bàsicament 

perquè en part aquest mode utilitza el dièsel 

com a combustible, i no només l’electricitat. 

 

Les dues taules següents mostren els costos 

externs unitaris (en €/viatge-km) per mode 

de transport. En el cas dels modes viaris 

(Taula 36) els costos unitaris es diferencien 

entre àmbit urbà i àmbit interurbà. En el cas  

dels ferroviaris (Taula 37) no es presenta 

aquesta diferenciació ja que la imputació 

en un o altre àmbit no és tant clara, 

donades les dades disponibles (en algun 

cas, com en el Metro o el Tramvia, és 

evident que tot el cost extern es dona en 

àmbit urbà). 

 

Per tots els modes viaris amb l’excepció de 

la bicicleta privada s’observa que els costos 

unitaris són significativament més elevats en 

l’àmbit urbà que en l’interurbà.  

 

Taula 34. Costos externs per tipus d'externalitat i total (M€ i pes 

relatiu) 

Tipus d'externalitat Cost total Pes relatiu 

Efecte barrera 389 5,0% 

Ocupació de l'espai 215 2,8% 

Danys a la natura 115 1,5% 

Accidents 1.063 13,6% 

Soroll 2.034 26,1% 

Contaminació atmosfèrica 3.040 39,0% 

Canvi climàtic 737 9,5% 

Avant-post 200 2,6% 

Total 7.792 100,0% 

 

Taula 35. Costos externs totals per mode (M€) i pes relatiu 

Modes de transport 

Costos externs totals 

(M€) Pes relatiu 

Modes 

viaris 

Modes viaris 

de passatge 

Turisme privat 3.584 46,0% 

Motocicleta i ciclomotor 1.150 14,8% 

Bicicleta  privada 45 0,6% 

Autobús urbà 89 1,1% 

Autobús interurbà 40 0,5% 

Taxi 105 1,4% 

Bicicleta pública 6 0,1% 

Modes viaris de mercaderies 2.693 34,6% 

Subtotal viaris 7.713 99,0% 

Modes 

ferroviaris 

Modes 

ferroviaris de 

passatge 

Tramvia 1 0,0% 

Metro 15 0,2% 

FGC passatge 8 0,1% 

Rodalies 24 0,3% 

Regionals 3 0,0% 

Llarga distància 8 0,1% 

Modes ferroviaris de mercaderies 20 0,3% 

Subtotal ferroviaris 79 1,0% 

Total 7.792 100,0% 
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Aquest resultat és degut que l’impacte de 

cada persona transportada al llarg d’un 

quilòmetre és molt més intens en un àmbit 

urbà on es concentra una major densitat de 

població i de mobilitat, principalment pels 

dos costos externs de major magnitud: la 

contaminació atmosfèrica i el soroll. 

L’efecte barrera és també un cost extern 

amb una incidència concentrada en 

l’àmbit urbà, en especial pels modes viaris. 

 

Altres costos externs com el canvi climàtic o 

el procés avant-post, que es relacionen 

amb l’emissió de CO2 i altres gasos d’efecte 

hivernacle (GEH), tenen una afectació més 

global, però degut a una menor eficiència 

de la combustió dels combustibles, també 

acaben tenint un cost unitari en l’àmbit urbà 

més elevat que en l’interurbà. 

 

El cost extern dels accidents no té una 

prevalença urbana tant clara com d’altres. 

En el cas de la bicicleta privada, inclús es 

pot dir que la incidència dels accidents en 

relació a la mobilitat és més  elevada en 

l’àmbit urbà que en l’interurbà. 

 

S’ha de tenir en compte que els elevats 

costos externs unitaris de la bicicleta 

s’expliquen gairebé en exclusiva pel cost de 

l’accidentalitat. Així doncs, entenem que el 

foment de la bicicleta com a mode de 

transport quotidià ha d’anar acompanyat 

de mesures de reducció de l’accidentalitat 

(com de fet ja preveu l’escenari proposta 

del pdM 2020-2025). Recordem que la 

bicicleta no produeix externalitats (ni 

mortalitat ni morbiditat) per contaminació, 

soroll i canvi climàtic. 

 

Els danys a la natura per la presència 

d’infraestructures només es donen en àmbit 

interurbà, però aquest cost extern s’estima 

d’una magnitud molt menor.  

 

El mode viari amb uns  menors costos externs 

unitaris i amb diferència és l’autobús, tant en 

l’àmbit urbà com en l’interurbà. Aquest 

resultat és degut en gran part a la gran 

capacitat d’ocupació d’aquests vehicles 

en relació als turismes o les motocicletes. Així 

doncs, per exemple, encara que cada 

vehicle-km d’un autobús contamini més i 

faci més soroll que el d’un turisme, el cost 

mesurat en viatges-km es reparteix entre 

moltes més persones, pel que aquest tipus 

d’indicador obté un valor molt més baix. 

 

De fet, que els costos externs unitaris de 

l’autobús urbà i l’interurbà siguin 

relativament propers es deu també a 

l’ocupació d’uns i altres: en general, els 

autobusos urbans mostren una ocupació 

bastant més elevada que els interurbans, 

pel que, encara que  cada vehicle-km urbà 

contamini més, aquest cost també es 

reparteix entre més  persones usuàries. 

 

El fet que els costos externs unitaris de la 

motocicleta siguin força superiors als del 

turisme privat s’explica principalment pels 

costos del soroll i després pels costos de 

l’accidentalitat. 

 

Els costos externs unitaris del taxi són bastant 

inferiors als del turisme privat per la diferent 

composició del parc de vehicles; mentre el 

parc de taxis menys contaminants i amb un 

menor impacte acústic (com els híbrids, 

elèctrics o de gas natural) representen més 

del 30% d’aquest parc, en el cas del turisme 

privat amb prou feines superen el 1%. 

 

Els modes ferroviaris en general mostren els 

menors costos externs unitaris entre tots els 

modes considerats, amb l’excepció del 

transport ferroviaris de mercaderies que 

s’analitza més endavant. 

 

Les disparitats entre els modes ferroviaris de 

passatge es deuen més a costos com 

l’efecte barrera (en especial en l’àmbit 

interurbà), l’ocupació de l’espai o els danys 

a la natura per les respectives 

infraestructures que a les diferents intensitats 

energètiques de cada mode i a les emissions 

associades.  

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el 

major cost extern unitari de la Llarga 

distància s’explica sobretot pels majors 

danys a la natura associats a les 

infraestructures d’alta velocitat. 

 

L’elevat cost unitari extern del transport 

ferroviari de mercaderies en relació als altres 

modes ferroviaris deriva principalment de la 

utilització de combustible dièsel, que 

comporta uns majors costos de canvi 

climàtic i contaminació atmosfèrica. A més, 

per aquest mode, el factor de ponderació 

per avaluar l’impacte del soroll també és 

superior a l’utilitzat pels modes de passatge.  

 

 

 

 

 

 

Taula 36. Costos externs unitaris dels modes viaris per àmbit de circulació (€/viatge-

km o €/tona-km) 

Costos externs unitaris (€/viatge-km o tona-km) per àmbit de circulació 

Mode de transport Urbà Interurbà Total 

Turisme privat 0,214 0,099 0,126 

Motocicleta i ciclomotor 0,841 0,267 0,655 

Bicicleta  privada 0,152 0,129 0,143 

Autobús 0,049 0,039 0,045 

Taxi 0,108 0,051 0,094 

Bicicleta pública 0,152 - 0,152 

Mercaderies viàries 0,372 0,089 0,165 

 

Taula 37. Costos externs unitaris dels modes 

ferroviaris (€/viatge-km o €/tona-km) 

Costos externs unitaris 

(€/viatge-km o tona-km) 

Mode de transport Total 

Tramvia 0,006 

Metro 0,006 

FGC passatge 0,008 

Rodalies 0,010 

Regionals 0,010 

Llarga distància 0,023 

Mercaderies ferroviàries 0,032 
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9.3. Costos totals 

 

En aquest apartat es presenten i s’analitzen 

els costos totals de la mobilitat al SIMMB de 

manera més detallada. 

 

Els resultats de la Taula 38, que mostren els 

costos totals per modes, complementen els 

resultats presentats amb anterioritat en la 

Taula 18. 

 

Així mateix, els costos totals reforcen algunes 

conclusions ja obtingudes a partir de l’estudi 

dels costos interns.  

 

En aquest sentit, d’una banda els costos 

totals dels modes de transport privat de 

persones encara tenen un pes relatiu major 

respecte el total que el mesurat amb els 

costos interns. 

 

Aquest resultat és degut a que els costos 

externs es concentren en especial en 

aquests modes de transport. 

 

D’altra banda i de manera 

complementaria, els pesos relatius dels 

costos totals del transport públic de 

persones són menors als calculats amb els 

costos interns. 

 

Aquest resultat és en especial patent pels 

modes ferroviaris de transport de passatge, 

ja que a  aquests modes se’ls hi associen uns 

costos externs molt menors que els de la 

resta. 

 

En el cas del transport viari de mercaderies 

el seu pes relatiu en els costos totals és 

menor que el calculat amb els costos 

interns. Aquesta particularitat deriva que 

aquest mode no concentra tants costos 

externs com el transport privat de persones. 

 

Els costos totals del transport viari de 

persones es situen al voltant dels 26.767 M€. 

D’aquests, els costos del transport privat 

estan a l’entorn del 85%, uns 22.850 M€, i el 

transport públic viari suposa el 15% restant, 

és a dir, uns 3.917 M€. Entre el transport privat 

destaca el turisme privat i entre el transport 

públic viari l’autobús urbà. 

 

Els costos totals del transport ferroviari de 

persones són d’uns 4.212 M€. El mode que 

acumula més costos és el Metro (45%) seguit 

per Rodalies (31%), en consonància amb el 

major nombre de persones que utilitzen 

aquests modes. FGC de passatge també té 

un pes relatiu força rellevant, mentre que el 

Tramvia, Regionals i Rodalies comporten uns 

costos agregats molt menors. 

 

Els costos totals del transport de 

mercaderies, 21.646 M€, es concentren en el 

transport viari (99,7%), i dintre d’aquests 

sobresurt el transport urbà. El transport 

ferroviari de mercaderies té un pes relatiu 

quasi testimonial (0,3%). 

 

Si ens fixem en els costos totals unitaris del 

transport de persones (mesurats en 

€/viatges-km) observem que en termes 

agregats el transport ferroviari és el que 

comporta uns costos unitaris menors, seguit 

pel transport privat (Taula 39). El transport 

públic viari és el que mostra uns costos 

unitaris més elevats. 

 

Com ja s’ha indicat amb anterioritat, tots 

aquests costos unitaris estan molt influïts pels 

costos del temps, que representen una 

partida molt important de costos del 

transport de persones, però diferent en 

funció de cada mode. Per exemple, el cost 

del temps és el principal factor que explica 

que els costos unitaris de l’autobús, en 

especial en l’àmbit urbà, siguin relativament 

més elevats. Aquest factor també té un gran 

pes explicatiu en els costos unitaris de la 

bicicleta, tant pública com privada. 

 

Un altre factor a tenir en compte al 

comparar aquests costos unitaris és el 

diferent pes dels costos externs. Aquesta 

qüestió es tracta en més detall en les taules 

següents, però avancem que en el cas de 

la motocicleta i el ciclomotor els costos 

externs del soroll i de l’accidentalitat tenen 

un pes important. En el cas de la bicicleta, 

els costos externs es concentren en els 

efectes dels accidents i són relativament 

elevats. 

 

Els costos unitaris del transport de 

mercaderies (€/tona-km) mostren que en 

termes agregats els transport ferroviari 

comporta uns costs relativament menors al 

transport viari, fet que en bona mesura 

reflecteix una major capacitat d’aquest 

mode (Taula 40). De fet, aquest resultat, ja 

havíem trobat al estudiar els costos interns 

unitaris, es veu reforçat al considerar també 

els costos externs unitaris. 

 

En les següents taules s’analitzen els costos 

de la mobilitat per conceptes: costos 

d’operació (inclouen els costos de les 

infraestructures i els costos d’operació dels 

Taula 38. Costos totals per mode (M€) al SIMMB 2017 

  Modes viaris Modes ferroviaris 

Transport privat 

de passatge 

Turisme privat 20.126     

Motocicleta 2.244     

Bicicleta privada 479     

Transport públic 

de passatge 

Autobús urbà 2.471 Tramvia 167 

Autobús interurbà 501 Metro 1.914 

Taxi 841 FGC passatge 610 

Bicicleta pública 103 Rodalies 1.286 

    Regionals 125 

    Llarga distància 110 

Transport de 

mercaderies 
Mercaderies viari 21.573 Mercaderies ferrocarril 73 

Subtotals Subtotal viaris 48.340 Subtotal ferroviaris 4.285 

Total 52.625 

 

Costos unitaris (€/viatges-km) del transport de persones 

€/viatge-km   

Autobús 1,035 

Taxi 0,747 

Bicicleta pública 2,457 

TOTAL Transport públic viari de persones 0,969 

€/viatge-km   

Turisme privat 0,707 

Motocicleta i ciclomotor 1,279 

Bicicleta privada 1,516 

TOTAL Transport privat viari de persones 0,748 

€/viatge-km   

Metro 0,817 

Tramvia 1,273 

FGC passatge 0,598 

Rodalies 0,518 

Regionals 0,388 

Llarga distància 0,307 

TOTAL Transport públic ferroviari de persones 0,633 

 

Taula [22]: Costos unitaris (€/viatges-km) del transport de persones 
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vehicles o alternativament els costos per les 

persones usuàries), els costos del temps i els 

costos externs. 

 

Com ja s’havia mostrat amb anterioritat, pel 

transport privat de persones, el mode que 

acumula més costos és el turisme privat en 

tots els conceptes, seguit per la motocicleta 

i el ciclomotor i finalment la bicicleta 

privada (Taula 41). 

 

En els tres casos destaca el cost del temps 

de recorregut. Ara bé, mentre que en el 

turisme privat i en la motocicleta i el 

ciclomotor els costos per les persones 

usuàries són superiors als costos del temps, 

en el cas de la bicicleta els costos del temps 

són el principal concepte de costos amb 

diferència. Aquest resultat reflecteix la 

menor velocitat de les bicicletes. 

 

De fet, els tres modes mostren una estructura 

de costos per conceptes diferent. Mentre 

pel turisme privat la principal partida són els 

costos per les persones usuàries, per la 

motocicleta i ciclomotor són els costos 

externs i per la bicicleta privada el cost del 

temps. 

 

Els elevats costos externs de la motocicleta i 

el ciclomotor són conseqüència dels 

importants costs del soroll produït per aquest 

mode (de fet, el 63% dels costos externs 

d’aquest mode són conseqüència del 

soroll). A més, l’accidentalitat té un pes 

relativament important. 

 

Els costos externs de la bicicleta privada son 

deguts gairebé en exclusiva als costos dels 

accidents (el 92% dels costos externs). La 

bicicleta mostra una implicació en la 

sinistralitat percentualment major al pes de 

la seva mobilitat, tant en l’àmbit urbà com 

interurbà. 

 

El transport públic de persones mosta uns 

costos totals de 8.129 M€ molt menors que el 

transport privat (Taules 42 i 43). A més, 

l’estructura de costos és molt diferent: en 

aquest cas els costos del temps representen 

en termes agregats el principal concepte 

Taula 40: Costos unitaris (€/tona-km) del transport de mercaderies 

Costos unitaris (€/tona-km) del transport de mercaderies 

€/tona-km   

Mercaderies viàries àmbit urbà 4,007 

Mercaderies viàries àmbit interurbà 0,332 

TOTAL Transport viari de mercaderies 1,320 

€/tona-km   

FGC Mercaderies 0,380 

RENFE Mercaderies 0,099 

TOTAL Transport ferroviari de mercaderies 0,117 

 

Taula 41. Costos del transport privat per 

conceptes (€) 
Taula 39. Costos unitaris (€/viatges-km) del transport de persones 

Costos unitaris (€/viatges-km) del transport de persones 

€/viatge-km   

Autobús 1,035 

Taxi 0,747 

Bicicleta pública 2,457 

TOTAL Transport públic viari de persones 0,969 

€/viatge-km   

Turisme privat 0,707 

Motocicleta i ciclomotor 1,279 

Bicicleta privada 1,516 

TOTAL Transport privat viari de persones 0,748 

€/viatge-km   

Metro 0,817 

Tramvia 1,273 

FGC passatge 0,598 

Rodalies 0,518 

Regionals 0,388 

Llarga distància 0,307 

TOTAL Transport públic ferroviari de persones 0,633 

 

Costos del transport privat per 

conceptes (€) 

Turisme privat 20.126.494.514 

Persona usuària (*) 9.472.010.526 

Temps 7.070.549.781 

Externs 3.583.934.208 

Motocicleta i 

ciclomotor 2.244.174.310 

Persona usuària (*) 687.658.600 

Temps 406.755.333 

Externs 1.149.760.377 

Bicicleta privada 479.291.498 

Persona usuària (*) 159.311.056 

Temps 274.723.264 

Externs 45.257.177 

Total vehicle privat (**) 22.370.668.824 

Persona usuària (*) 10.159.669.126 

Temps 7.477.305.113 

Externs 4.733.694.584 

 
(*) Inclou el cost de les infraestructures de lliure 

circulació i els peatges pel turisme privat i la 

motocicleta (**) Inclou turisme privat i 

motocicleta i ciclomotor. 
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amb diferència, mentre que els costos 

externs tenen un pes molt menor (un 4% 

contra el 21% del vehicle privat). 

 

Amb l’excepció del taxi, Regionals i Llarga 

distància, els costos del temps són la 

principal partida dels modes de transport 

públic de passatge. L’excepció del taxi 

s’explica per l’elevat pes de les tarifes de les 

persones usuàries que cobreixen els costos 

d’operació més  els beneficis dels 

operadors. Els resultats dels costos del temps 

de Regionals i Llarga distància es veuen molt 

influïts per les majors velocitats comercials 

d’aquests modes, en especial per Llarga 

distància. 

 

Cada mode presenta les seves pròpies 

particularitats. En el cas de l’autobús i el 

Metro s’ha de tenir en compte que les 

velocitats comercials són més reduïdes que 

en altres modes ferroviaris com Rodalies, fet 

que repercuteix en uns majors costos del 

temps. En el cas de FGC passatge, la 

velocitat comercial és superior, però els 

costos del temps també recullen una 

ocupació estimada (persones/cotxe) més 

elevada. Pel Tramvia el pes dels costos del 

temps és més reduït, però no per una major 

velocitat comercial, sinó per uns costos 

d’operació relativament més elevats. 

 

Respecte els costos externs, destaca el pes 

que aquests tenen en el cas del taxi, un 

resultat previsible donat que es tracta d’un 

mode més contaminant, que produeix més 

soroll i que té una major accidentalitat que 

els modes ferroviaris. Com en el cas de la 

bicicleta privada, els costos externs de la 

bicicleta pública s’expliquen principalment 

per la sinistralitat. Els costos externs de 

l’autobús tenen un pes relatiu relativament 

menor, però en el cas dels modes ferroviaris 

en general aquest pes és encara  més petit. 

 

Els costos del transport de mercaderies, de 

21.646 M€, mostren el seu important pes 

respecte els costos totals de la mobilitat al 

SIMMB (Taula 44). Com ja s’ha comentat 

amb anterioritat, aquests costos 

corresponen a la seva pràctica totalitat al 

transport viari de mercaderies. 

 

En el cas del transport viari de mercaderies, 

la totalitat dels costos interns són suportats 

per les persones usuàries o clients. En canvi, 

per RENFE mercaderies s’ha estimat que els 

costos d’operació són superiors a les tarifes i 

s’han imputat els primers als costos totals. 

 

L’important pes relatiu dels costos externs en 

el transport de mercaderies ferroviari deriva 

principalment del fet que hi ha una part de 

la mobilitat d’aquest mode que es realitza 

amb combustible dièsel i és força 

contaminant. Ara bé, com es mostra més 

endavant, al expressar els costos en termes 

unitaris (€/tona-km), aquest resultat es veu 

molt matisat.  

 

Finalment, si s’analitzen els costos unitaris 

(€/viatges-km o €/tones-km) per conceptes 

obtenim els resultats que recullen les taules 

següents. 

 

Pel transport privat de persones, els costos 

unitaris per la persona usuària del turisme 

privat són els que mostren uns valors més 

baixos (Taula 45). Com ja s’ha comentat 

amb anterioritat, aquests resultats es veuen 

influïts per l’ús molt més intensiu que es fa 

d’aquest mode i en part també perquè 

cada turisme permet una major ocupació 

que els altres dos modes. 

 

Taula 42. Costos del transport públic de 

persones per conceptes (€) 

Costos del transport públic de persones 

per conceptes (€) 

Autobús 2.972.073.312 

Operació / Tarifa 655.384.190 

Temps 2.187.338.691 

Externs 129.350.430 

Taxi 841.434.276 

Tarifa 562.418.213 

Temps 173.517.240 

Externs 105.498.823 

Bicicleta pública 103.342.008 

Operació / Tarifa 27.496.531 

Temps 69.447.932 

Externs 6.397.545 

 

Costos del transport públic de 

persones per conceptes (€) 

Metro 1.914.302.037 

Operació 494.867.674 

Temps 1.404.409.361 

Externs 15.025.003 

Tramvia 167.260.702 

Operació 60.994.245 

Temps 105.445.439 

Externs 821.019 

FGC Passatge 609.981.657 

Operació 144.849.580 

Temps 457.157.660 

Externs 7.974.417 

Rodalies 1.286.330.438 

Operació 371.753.775 

Temps 890.712.586 

Externs 23.864.077 

Regionals 124.715.182 

Operació 60.913.301 

Temps 60.500.285 

Externs 3.301.596 

Llarga distància 109.665.913 

Operació 65.071.163 

Temps 36.523.205 

Externs 8.071.545 

TOTAL T. públic de 

persones* 8.129.105.526 

Operació 2.443.748.671 

Temps 5.385.052.398 

Externs 300.304.456 

 
(*) Inclou modes viaris i ferroviaris (suma 

Taula 42 i 43) 

Taula 44: Costos del transport de mercaderies 

per conceptes (€) 

Costos del transport de mercaderies per 

conceptes (€) 

T. mercaderies viari 21.573.483.351 

Persona usuària 18.880.895.697 

Externs 2.692.587.653 

T. mercaderies ferroviari 72.880.714 

P. usuària / Operador 52.789.265 

Externs 20.091.448 

TOTAL T. mercaderies 21.646.364.064 

P. usuària / Operador 18.933.684.962 

Externs 2.712.679.102 

 

Taula 43: Costos del transport públic de 

persones per conceptes (€) (continuació) 
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La motocicleta i el ciclomotor obtenen els 

menors  costos unitaris del temps, per la seva 

major velocitat de circulació i recorregut. En 

l’extrem oposat es troba la bicicleta 

privada, amb uns costos del temps molt més 

elevats que els altres dos modes. 

 

Els majors costos d’operació per les persones 

usuàries de la bicicleta privada són deguts a 

l’evolució creixent dels costos de propietat 

(que arrosseguen també els costos de 

manteniment i accessoris) en els darrers 

anys, tant per la millora del parc 

convencional com un increment molt 

important del parc de bicicletes elèctriques, 

que són molt més cares i comporten majors 

costos de manteniment. Com ja s’ha 

indicat, però, tota política que fomenti un ús 

més intensiu de la bicicleta comportarà una 

disminució dels costos unitaris. Entenem que 

la situació present reflecteix una situació en 

la que moltes persones tenen bicicletes en 

propietat per un ús d’oci, però no per un ús 

diari per desplaçaments quotidians, a 

diferència del turisme privat i la motocicleta. 

 

Ara bé, s’ha de tenir en compte que els 

elevats costos externs unitaris de la bicicleta 

s’expliquen gairebé en exclusiva pel cost de 

l’accidentalitat. Així doncs, entenem que el 

foment de la bicicleta com a mode de 

transport quotidià ha d’anar acompanyat 

de mesures de reducció de l’accidentalitat. 

Recordem que la bicicleta no produeix 

externalitats (ni mortalitat ni morbiditat) per 

contaminació, soroll i canvi climàtic. 

 

El fet que els costos unitaris externs de la 

motocicleta siguin superiors als del turisme 

privat s’explica principalment pels costos del 

soroll i després pels costos de 

l’accidentalitat. 

 

Els costos unitaris del transport públic de 

persones mostren que els costos d’operació 

(o per les persones usuàries) són inferiors als 

del turisme privat menys en el cas del taxi, la 

bicicleta pública i el Tramvia (taules 46 i 47). 

 

El que succeeix amb aquests modes és que 

en general els costos del temps són superiors 

als del turisme privat i això explica que en 

termes agregats en alguns casos els costos 

unitaris totals són superiors (això és 

especialment patent en el cas del 

l’autobús). 

 

De totes maneres, observem que per FGC 

passatge, Rodalies, Regionals i Llarga 

distància, els costos unitaris totals són 

inferiors a tots els vehicles privats. 

 

Els costos externs dels modes de transport 

públic de persones són en tots els casos 

inferiors als del vehicle privat (amb 

l’excepció de la bicicleta pública per 

l’efecte dels accidents). Els costos externs 

unitaris són especialment baixos pels modes 

ferroviaris, però el resultat de l’autobús 

també es remarcable. 

 

Per tant, una política que afavoreixi aquests 

modes de transport es reflectirà en general 

Taula 45. Costos unitaris (€/viatges-km) del 

transport privat per conceptes 

Costos del transport privat per 

conceptes (€/viatges-km) 

Turisme privat 0,707 

Persona usuària (*) 0,333 

Temps 0,248 

Externs 0,126 

Motocicleta i ciclomotor 1,279 

Persona usuària (*) 0,392 

Temps 0,232 

Externs 0,655 

Bicicleta privada 1,516 

Persona usuària (*) 0,504 

Temps 0,869 

Externs 0,143 

Total vehicle privat (**) 0,740 

Persona usuària (*) 0,336 

Temps 0,247 

Externs 0,157 

 
(*) Inclou el cost de les infraestructures de lliure 

circulació i els peatges pel turisme privat i la 

motocicleta. (**) Inclou turisme privat i 

motocicleta i ciclomotor. 

Taula 46. Costos unitaris (€/viatges-km) del 

transport públic de persones per conceptes 

Costos unitaris del transport públic de 

persones per conceptes (€/viatges-km) 

Autobús 1,035 

Operació / Tarifa 0,228 

Temps 0,761 

Externs 0,045 

Taxi 0,747 

Tarifa 0,499 

Temps 0,154 

Externs 0,094 

Bicicleta pública 2,457 

Operació / Tarifa 0,654 

Temps 1,651 

Externs 0,152 

 

Taula 47. Costos unitaris (€/viatges-km) 

del transport públic de persones per 

conceptes (continuació) 

Costos unitaris del transport públic 

de persones per conceptes 

(€/viatges-km) 

Metro 0,817 

Operació 0,211 

Temps 0,600 

Externs 0,006 

Tramvia 1,273 

Operació 0,464 

Temps 0,802 

Externs 0,006 

FGC Passatge 0,598 

Operació 0,142 

Temps 0,448 

Externs 0,008 

Rodalies 0,518 

Operació 0,150 

Temps 0,358 

Externs 0,010 

Regionals 0,388 

Operació 0,189 

Temps 0,188 

Externs 0,010 

Llarga distància 0,307 

Operació 0,182 

Temps 0,102 

Externs 0,023 

TOTAL T. públic de 

persones* 0,760 

Operació 0,228 

Temps 0,503 

Externs 0,028 

 
(*) Inclou modes viaris i ferroviaris (agrega 

Taula 46 i 47) 
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en uns menors costos interns pecuniaris 

suportats per les persones usuàries i en uns 

menors costos externs suportats pel conjunt 

de la societat. Ara bé, els efectes sobre els 

costos del temps seran més o menys incerts, 

veient-se molt influïts per les velocitats 

comercials dels diferents modes. 

 

Per últim, els costos unitaris del transport de 

mercaderies mostren que els modes 

ferroviaris tenen associats uns costos unitaris 

molt menors als viaris, tant interns com 

externs (Taula 48). 

Com ja s’havia indicat amb anterioritat, la 

gran capacitat del transport de 

mercaderies per ferrocarril comporta 

                               
22 En relació als costos interns, pensem en els costos 
d’adquisició de la bicicleta privada convencional que han 
experimentat un creixement molt important respecte 
l’estudi anterior degut a un canvi de fonts. L’augment dels 
costos d’adquisició a la seva vegada ha revertit en uns 
majors costos de manteniment, ja que aquests segons 
s’estimen a partir dels primers (veure apartat 7.3). En 

economies d’escala pels costos interns i 

també que els costos externs per la pol·lució 

dels trens que funcionen en combustible 

dièsel es reparteixin entre moltes més tones 

transportades per cada unitat mòbil. Per 

tant, el fet que cada vagó de dièsel 

comporti més contaminació que un vehicle 

pesant es veu en part compensat pel fet 

que en general també permet transportar 

molta més càrrega. A més, cal recordar que 

la majoria del transport ferroviari de 

mercaderies utilitza com a font energètica 

l’electricitat. 

 

9.4. Comparació dels resultats 2017 i 2014 

 

En aquest apartat es comparen alguns dels 

resultats obtinguts en l’estudi present referit 

a 2017 per l’àmbit d’estudi del SIMMB amb 

els resultats de l’estudi anterior referit a 2014 

per l’àmbit d’estudi de la RMB. 

 

Com ja s’ha comentat amb anterioritat 

(apartat 1), la modificació de l’àmbit de 

planificació implica que els resultats d’un i 

altre estudi no són del tot comparables i tota 

comparativa exigeix considerar el canvi 

d’escala territorial. 

 

Aquest fet és important, ja que a més de les 

diferències en termes absoluts per 

incorporar més territori, població i mobilitat, 

relació als costos externs, es pot citar les implicacions del 
canvi de font, però també de metodologia, per l’avaluació 
del cost de cada tona emesa de CO2 equivalent, que ha 
augmentat de manera significativa (veure apartat 8.3). 
23 Si estimem els quilòmetres que realitza a l’any cada 
vehicle en mitjana  (la ràtio entre vehicles-km i parc de 
vehicles), observem que en l’any 2017 en relació a 2014 

també es tracta d’un àmbit territorial 

heterogeni respecte al que s’havia 

considerat en anteriors edicions. 

 

A més de l’ampliació de l’àmbit territorial, a 

afectes de possibles comparacions cal 

remarcar també el gran nombre de 

modificacions metodològiques introduïdes 

en l’estudi present respecte l’estudi anterior. 

 

La majoria d’aquestes modificacions estan 

relacionades amb les metodologies per 

estimar els costos de la mobilitat, però 

algunes també han afectat a variables de 

mobilitat i funcionals. 

 

Mentre les modificacions metodològiques 

relacionades amb les estimacions de costos 

han estat introduïdes en tots els casos per 

l’equip redactor del present document, les 

relacionades amb les variables de mobilitat 

que s’utilitzen com a inputs bàsics pel càlcul 

dels costos en ocasions rellevants provenen 

d’altres equips o de la pròpia ATM. 

 

Tampoc s’ha d’oblidar que també s’han 

canviat algunes fonts per estimar el valor 

d’algunes variables. Aquest fet, que en 

general és poc significatiu, en alguns casos 

particulars pot adquirir més importància22. 

 

Totes aquestes modificacions i canvis 

respecte l’estudi anterior poden introduir 

aquest valor augmenta de manera significativa pels 
turismes mentre que per les motocicletes i ciclomotors es 
manté força estable. Aquesta evolució diferencial té 
implicacions sobre els costos en termes absoluts i en 
termes unitaris. Com ja s’ha indicat, un major nombre de 
quilòmetres recorreguts comporten uns majors costos 
variables, però també que els costos fixos  es reparteixin 

problemes de comparació de resultats de 

costos en termes absoluts (en €), fet que 

sembla evident per l’ampliació de l’àmbit 

de planificació, però també en termes 

unitaris (en €/vehicle-km o €/viatge-km).   

 

Per exemple, a partir de les estimacions 

fornides de parc de vehicles i de vehicles-km 

pels turismes i les motocicletes i ciclomotors, 

constatem una evolució diferencial entre 

aquests dos modes, que dificulta la 

comparabilitat entre els resultats de 2017 i 

2014, també en termes de costos unitaris23. 

 

Les modificacions metodològiques i de fonts 

poden afectar tant als costos interns com als 

externs. 

 

Si bé les modificacions dels costos interns 

han estat importants en alguns casos, és en 

els costos externs on s’han observat uns 

majors canvis respecte l’estudi anterior, 

registrant per gairebé totes les externalitats 

increments destacats. 

 

Aquests increments en bona part són el 

resultat de l’evolució de la recerca en la 

quantificació i l’avaluació de les 

externalitats, així com per l’aplicació, en 

alguns casos, de fonts i metodologies més 

centrades en l’àmbit d’estudi24 en comptes 

d’altres que tracten d’àmbits territorials 

entre més quilòmetres i que, per tant, la seva repercussió 
sobre els costos unitaris sigui menor. 
24 En concret, pensem en l’aplicació del SAIT Urbà en 
l’avaluació dels costos de la contaminació atmosfèrica 
(apartat 8.2) i del soroll (apartat 8.4). 

Taula 48. Costos unitaris (€/tona-km) del 

transport de mercaderies per conceptes 

Costos unitaris del transport de 

mercaderies per conceptes (€/tona-

km) 

T. mercaderies viari 1,320 

Persona usuària 1,155 

Externs 0,165 

T. mercaderies ferroviari 0,117 

P. usuària / Operador 0,085 

Externs 0,032 

TOTAL T. de mercaderies 1,276 

P. usuària / Operador 1,116 

Externs 0,160 
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majors (com el conjunt d’Espanya o el 

conjunt de la UE). 

 

A més, l’augment de mobilitat en 2017 

respecte 2014 dels modes als que se’ls hi 

associen uns majors costos externs (els 

modes viaris motoritzats), per l’augment del 

territori considerat, per l’influencia del cicle 

econòmic i per algunes millores 

metodològiques, contribueix a explicar el 

seu creixement en nombres absoluts. 

 

Ara bé, tot i aquestes consideracions, 

podem observar una permanència de 

l’estructura de costos interns entre l’any 2014 

i l’any 2017. És a dir, els pesos relatius dels 

diferents modes estudiats respecte el total 

de costos interns són molt similars en els dos 

casos, tal i com mostra la Taula 49. 

 

Els resultats de la Taula 49 impliquen que el 

creixement entre 2014 (RMB) i 2017 (SIMMB) 

dels costos interns de la mobilitat estimats 

són de gairebé el 29%. 

 

A més de l’augment de les variables de 

mobilitat (parc de vehicles, vehicles-km i 

viatges-km), la variable funcional valor  del 

temps té un pes important a l’hora 

d’explicar aquest increment. 

Com ja s’ha explicat amb anterioritat, 

l’augment estimat del valor del temps unitari 

(€/hora) entre 2014 i 2017 ha estat de l’ordre 

del 11%, una variació que s’explica més per 

la disminució de l’atur, l’augment dels 

costos salarials i canvis en els patrons de 

mobilitat (amb un augment del pes de la 

mobilitat ocupacional i una disminució de 

l’associada amb l’oci) que per cap 

modificació metodològica o de fonts, ja 

que aquestes han estat poc significatives 

(veure apartat 5.1 per una explicació més 

extensa). A més, s’ha de tenir en compte 

que el valor del temps d’aquests dos anys 

que es comparen estan expressats en euros 

corrents de cada any. 

 

L’anàlisi detallat de l’evolució de cada 

mode requereix una desagregació dels 

costos analitzant cada partida que intervé 

per separat, així com les variables de 

mobilitat i funcionals que les influencien. 

Donades les nombroses modificacions 

metodològiques introduïdes i l’ampliació de 

la RMB al SIMMB aquest tipus d’anàlisi 

requereix una gran extensió i no s’inclou en 

l’estudi instrumental present. Tot i això, 

qualsevol persona interessada pot repassar 

la metodologia present i els canvis introduïts 

respecte l’anterior en els apartats 

corresponents. 

 

Finalment, en relació als costos externs, 

aquests han experimentat un creixement 

entre 2014 (RM) i 2017 (SIMMB) de més del 

100%, però amb diferències per tipus 

d’externalitat, destacant la contaminació 

atmosfèrica, el canvi climàtic i el soroll. 

L’equip redactor  del present document 

considera aquest increment justificat, tant 

per l’augment de totes les variables de 

mobilitat com per sobretot una important 

evolució de les metodologies per la 

quantificació i avaluació de les externalitats 

negatives implicades. Aquesta evolució 

reflecteix també una major capacitat 

d’avaluació d’aquestes externalitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taula 49. Comparació dels costos interns per modes 2014 (RMB) i 2017 (SIMMB) i pesos relatius 

Modes de transport 
2014 

Pes relatiu 

2014 2017 

Pes relatiu 

2017 

Modes 

viaris 

Modes 

viaris de 

passatge 

Turisme privat 12.535 36,0% 16.543 36,9% 

Motocicleta i ciclomotor 963 2,8% 1.094 2,4% 

Bicicleta  privada 315 0,9% 434 1,0% 

Autobús urbà 2.231 6,4% 2.382 5,3% 

Autobús interurbà 469 1,3% 461 1,0% 

Taxi 849 2,4% 736 1,6% 

Bicicleta pública 77 0,2% 97 0,2% 

Modes viaris de mercaderies 13.905 39,9% 18.881 42,1% 

Subtotal viaris 31.346 90,0% 40.628 90,6% 

Modes 

ferroviaris 

Modes 

ferroviaris 

de 

passatge 

Tramvia 131 0,4% 166 0,4% 

Metro 1.691 4,9% 1.899 4,2% 

FGC passatge 484 1,4% 602 1,3% 

Rodalies 883 2,5% 1.262 2,8% 

Regionals 137 0,4% 121 0,3% 

Llarga distància 115 0,3% 102 0,2% 

Modes ferroviaris de mercaderies 41 0,1% 53 0,1% 

Subtotal ferroviaris 3.482 10,0% 4.206 9,4% 

Total 34.828 100,0% 44.833 100,0% 

 



// 130 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

10. Metodologia per la 

definició dels escenaris 

tendencial i proposta a 2025 i 

resultats 
 

En aquest apartat es presenten els costos 

socials i ambientals de la mobilitat pels 

escenaris prospectius a l’horitzó 2025, tant el 

tendencial, com el proposta. Cal tenir en 

compte que aquesta anàlisi es 

complementa amb l’estudi instrumental del 

pla referit als costos socials i ambientals del 

transport. 

 

S’ha de tenir en compte que, respecte els 

costos interns i externs, donat que l’objectiu 

és presentar els resultats dels escenaris 

tendencial i proposta en euros constants de 

2017, no és necessari actualitzar tots els 

valors en funció de les previsions de la 

inflació, sinó que s’han de modificar aquells 

que es suposa que tindran un 

comportament diferencial respecte 

aquesta. 

 

10.1. Actualització de valors per la 

definició de l’escenari tendencial 

 

10.1.1. Variables de mobilitat 

 

Les variables de mobilitat (parc de vehicles i 

vehicles-km) per la majoria de modes viaris 

en l’escenari tendencial han estat 

elaborades per l’ATM en col·laboració amb 

l’Institut Cerdà, així com les dades referents 

als consums i emissions associats. 

 

El parc de taxis de l’escenari tendencial i 

proposta s’ha obtingut mantenint fixe el 

total, però redistribuint la seva composició 

per tipus de font energètica en funció dels 

creixements esperats del conjunt de turismes 

(privats més taxis). Els vehicles-km del taxi 

s’han mantingut constants. 

 

El parc de bicicletes privades de l’escenari 

tendencial s’ha projectat en funció de 

l’increment de la població al SIMMB. Ara bé, 

les bicicletes elèctriques s’han projectat en 

funció de les ventes estimades en el SIMMB 

en els darrers anys (2013-2017) en relació a 

la població, per donar compte que el parc 

d’aquesta tipologia augmenta molt més 

ràpidament que la mitjana. Tot i aquest 

important creixement, el parc de bicicletes 

elèctriques seguirà sent minoritari (menys del 

2%). El parc de bicicletes públiques (Bicing i 

de lloguer) s’han mantingut constants 

respecte l’escenari base. 

 

Els vehicles-km de l’escenari tendencial de 

la bicicleta (privada i Bicing) s’han estimat a 

partir de les projeccions de mobilitat del 

pdM 2020-2025 (nombre de desplaçaments) 

i les mateixes relacions entre nombre de 

desplaçaments i vehicles-km que en 

l’escenari base. Donat que el parc 

augmenta en relació a la població i aquest 

increment és menor que l’increment de la 

mobilitat, el que s’està suposant és que es 

dona un major ús a cada bicicleta. 

 

Els vehicles-km de la bicicleta de lloguer 

s’han mantingut constants donada la 

manca de dades per estimar la seva 

evolució i tenint en compte que aquest tipus 

de mobilitat depèn més del turisme que dels 

patrons de mobilitat de la població resident. 

 

El nombre de viatges dels modes de 

transport públic viaris (autobús regular) i 

ferroviaris (Metro, Tramvia, FGC passatge i 

Rodalies) de l’escenari tendencial provenen 

de la proposta del pdM 2020-2025. 

 

Donat que la proposta del pla no diferencia 

entre els viatges en autobús regular urbà i 

interurbà, sinó que presenta la dada 

agregada, per la previsió de les variables de 

mobilitat i dels costos d’aquests dos serveis 

diferenciats s’ha fet variar el nombre de 

viatges dels dos tipus de serveis en la 

mateixa proporció que el nombre de 

viatges totals. Els viatges-km de l’escenari 

tendencial pels autobusos regulars urbans i 

interurbans s’han obtingut multiplicant el 

nombre de viatges per les mateixes 

distàncies mitjanes de recorregut 

respectives que en l’any 2017. 

 

Pels autobusos discrecionals, els viatges-km 

es calculen aplicant la mateixa ocupació 

que en l’escenari base a les projeccions de 

vehicles-km. Els nombres de viatges urbans i 

interurbans s’obtenen dividint els respectius 

viatges-km per les corresponents distàncies 

mitjanes de recorregut. 

 

Els cotxes-km de l’escenari tendencial dels 

modes ferroviaris de passatge (Metro, 

Tramvia, FGC passatge i Rodalies) deriven 

d’una elaboració pròpia a partir de les 

dades del pdM 2020-2025. Aquesta font 

inclou les previsions del nombre de viatges i 

de la relació entre nombre de viatges i la 

mobilitat (cotxes-km) de manera agregada, 

pel que es poden deduir les previsions de 

cotxes-km en els escenaris tendencial i 

proposta també agregades. Els increments 

agregats respecte l’escenari base 2017 

d’aquests modes ferroviaris s’ha aplicat de 

manera uniforme a cada un dels modes. En 

conseqüència, la distribució modal entre 

aquests modes es manté constant i igual 

que l’any 2017. 

 

Així mateix, pels modes Regional i Llarga 

distància s’han aplicat les mateixes taxes de 

creixement. Addicionalment, s’han fet variar 

les estimacions de mobilitat del conjunt de 

Regionals a Catalunya i del conjunt de 

Llarga distància a Espanya en les mateixes 

proporcions que al SIMMB, no com una 

previsió per aquests altres àmbits, sinó per 

una qüestió de coherència a l’hora de 

calcular els costos interns d’aquests modes 

a partir de la metodologia implementada 

en el Simulador. 

 

La mobilitat del transport de mercaderies 

per ferrocarril s’ha estimat a partir de la 

variació del PIB a Catalunya acumulada 

entre l’any base i la projecció a 2025 (un 

15,6%), donat que, en principi, la mobilitat 

de mercaderies està molt relacionada amb 

l’evolució de l’economia. La quota entre 

font energètica (electricitat o dièsel) s’ha 

mantingut constant.  

En l’escenari tendencial s’han mantingut 

constants tots els quilòmetres 

d’infraestructures viaries, ferroviàries i de 

carrils bici. 
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10.1.2. Variables funcionals 

 

Per calcular el valor del temps en l’escenari 

tendencial a 2025, s’ha mantingut els motius 

dels desplaçaments iguals que en l’any 

base. En canvi, s’ha estimat la taxa d’atur 

per l’any 2025 en funció de les projeccions 

de població i ocupació al SIMMB segons el 

pdM 2020-2025 i sota el supòsit que la taxa 

d’atur al SIMMB era igual a la de la província 

de Barcelona en els anys 2016 i 2017. La taxa 

d’atur intervé en la determinació del valor 

del temps i la seva lleugera disminució 

comporta un també lleuger increment del 

valor del temps (de menys d’un 1%). 

 

Les ocupacions de l’escenari tendencial 

provenen de diverses fonts. L’ocupació del 

turisme privat prové directament de pdM 

2020-2025. L’ocupació de la motocicleta i el 

ciclomotor, el taxi i la bicicleta privada s’ha 

mantingut estable, iguals a les identificades 

per 2017. 

 

Pel transport viari de mercaderies s’ha 

mantingut la ocupació dels vehicles lleugers 

i pesants, però s’han modificat els 

percentatges d’operacions en buit per 

l’escenari tendencial en funció de les 

previsions del pdM 2020-2025. 

 

Les ocupacions dels modes ferroviaris de 

passatge i de l’autobús regular es re-

calculen en funció d’altres dades primàries 

(viatges, distàncies mitjanes de recorregut i 

cotxes-km). Les distàncies mitjanes de 

                               
25 Les previsions del pla referides a les estacions de 
recàrrega ràpida s’han projectat sobre totes les categories 
d’instal·lacions. 

recorregut es mantenen constants respecte 

els valors de 2017. 

 

Els consums i les emissions dels modes viaris 

provenen de les estimacions de l’Institut 

Cerdà en funció de la composició del parc 

de vehicles, els vehicles-km i les velocitats de 

circulació pels escenaris tendencial i 

proposta.  

 

En canvi, les estimacions dels consums i les 

emissions pels modes ferroviaris han estat 

elaborades a partir de les projeccions de 

mobilitat d’aquests modes indicades 

anteriorment i de les relacions entre 

consums i emissions i mobilitat en l’escenari 

base. És a dir, pels modes ferroviaris no es 

considera cap canvi tecnològic pels 

escenaris prospectius. 

 

En l’escenari tendencial, les velocitats de 

circulació s’han mantingut constants 

respecte l’escenari base per tots els modes. 

 

10.1.3. Costos interns 

 

Respecte els costos de les infraestructures 

viaries, s’incorporen en el càlcul de costos 

els costos de manteniment de les xarxes 

viaries sobre el transport i la mobilitat. Per 

estimar aquests costos, s’ha projectat pel 

període 2018-2025 la mitjana de despeses 

de manteniment de la darrera dècada. 

Atès que es tracta d’un període que inclou 

un cicle econòmic amb una important 

recessió i una etapa de recuperació, és pot 

considerar que la mitjana té una certa 

representativitat. Aquesta mitjana s’ha fet 

en euros constants, i per tant no ha estat 

necessari cap tipus d’ajust. A més, si 

s’analitza l’evolució recent de les despeses 

de manteniment s’observa que no hi ha una 

relació estable entre la dotació 

d’infraestructures viàries i el seu 

manteniment, pel que s’ha preferit fer una 

estimació basada en la continuïtat en 

termes reals de les despeses de 

manteniment. 

 

En l’escenari tendencial es preveu que el 

nombre de punts de recàrrega de vehicles 

elèctrics augmenti com a conseqüència del 

parc corresponent. S’assumeix que 

l’increment dels punts de recàrrega 

respecte l’escenari base es realitzarà de 

manera uniforme per les diferents tipologies 

d’instal·lacions a partir de les previsions del 

pla per l’escenari proposta25, però amb una 

intensitat menor ja que el parc de vehicles 

elèctrics és inferior en l’escenari tendencial 

que el proposta. S’ha de tenir en compte 

que aquests punts de recàrrega només fan 

referència a punts de recàrrega no 

particulars, ja que, seguint la metodologia 

que s’especifica a l’estudi instrumental de 

costos, els punts de recàrrega de particulars 

s’imputen als costos de l’aparcament en 

origen i varien de manera automàtica al 

variar el parc elèctric. 

 

Pel càlcul dels costos interns s’ha fet una 

previsió de l’evolució dels preus dels 

combustibles i l’electricitat descomptada la 

inflació en base a una projecció tendencial 

dels darrers anys. En el cas del gas natural, 

s’ha optat per mantenir els preus de 2017, ja 

que les previsions per 2025 mostraven una 

forta evolució a la baixa difícil de justificar. 

 

Els costos de propietat dels turismes privats i 

de les motocicletes s’han projectat a 

l’escenari tendencial a partir de la relació 

entre parc de vehicles i vehicles en període 

d’amortització a l’escenari base. En 

conseqüència, entenem que un major parc 

de turismes i motocicletes en l’escenari 

tendencial correspon a un major nombre de 

matriculacions. El nombre de vehicles privats 

donats de baixa pel càlcul dels costos de 

desballestament, també s’han fet variar en 

funció de la variació del parc. S’ha 

considerat que els costos d’adquisició dels 

vehicles elèctrics es podran assimilar l’any 

2025 als costos dels convencionals, degut a 

les millores tecnològiques, l’aprofitament 

d’economies d’escala i acumulació de 

know-how associades a la seva 

implementació extensiva. 

 

Tant les IMD en vies de peatge com les 

multes s’han fet variar en l’escenari 

tendencial en funció de la variació dels 

vehicles-km respecte l’escenari base, sota el 

supòsit que aquestes dues variables són 

estrictament proporcionals a la mobilitat. En 

el cas de les multes, a més s’ha projectat la 

mobilitat viaria al conjunt de Catalunya, 

necessària per l’atribució de les multes 
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interurbanes al SIMMB, en funció de les 

previsions de mobilitat al SIMMB. Aquest 

supòsit simplificador és necessari per 

assignar la quantia de multes al SIMMB. 

 

En l’escenari tendencial, s’ha considerat 

que el nombre de P&R ferroviaris i viaris i 

d’aparcaments de vehicles pesants roman 

constant respecte l’escenari base. 

 

Als ingressos per tarifes dels autobusos 

regulars i dels modes ferroviaris de passatge 

se’ls hi ha aplicat el mateix increment que el 

nombre de viatges. 

 

L’estimació dels costos de l’autobús regular 

en l’escenari tendencial es realitza 

automàticament pel Simulador al variar les 

variables de mobilitat i funcionals, donat 

que es suposa que els costos unitaris (amb 

l’excepció dels combustibles) 

evolucionaran igual que la inflació. 

 

L’estimació dels ingressos i els costos de 

l’autobús discrecional també es calcula de 

manera automàtica pel Simulador amb les 

variables de mobilitat i funcionals per 

l’escenari tendencial. 

 

L’evolució tendencial dels costos dels 

modes ferroviaris de passatge s’ha estimat 

diferenciant entre dos tipus de costos: els 

variables i els fixes. Els costos variables (com 

els costos en energia o manteniment del 

material) depenen del nivell d’activitat de 

cada mode i per tant es fan variar en funció 

de la variació dels vehicles-km. En canvi, els 

costos fixes són més insensibles al nivell de 

servei i es pressuposa que no evolucionen 

de manera proporcional a la mobilitat. 

D’una banda, en el cas dels impostos, 

s’assumeix que aquests varien d’igual 

manera que la inflació i donat que l’estudi 

es presenta amb valors de 2017, es 

mantenen constants. D’altra banda, en el 

cas de les amortitzacions (bàsicament del 

material mòbil), es considera que en part 

són sensibles a la mobilitat ja que els 

augments de servei es reflecteixen en 

inversions que afecten els costos fixes; per 

tant, en aquest cas, aquestes partides 

augmenten en funció de la mobilitat, però 

aplicant una constant reductora del 0,7. La 

metodologia seguida (així com l’assumpció 

de la constant reductora de les 

amortitzacions del 0,7) ha estat anàloga a la 

definida per l’estimació dels escenaris 

prospectius en el pdM 2013-2018. 

 

Els ingressos dels modes ferroviaris de 

mercaderies s’han fet variar en l’escenari 

tendencial igual que la mobilitat (i les tones 

transportades). Addicionalment, per una 

qüestió de coherència del Simulador, s’han 

fet variar els ingressos per transport de 

mercaderies de RENFE a Espanya i les tones-

km netes transportades en la mateixa 

proporció (no pretén ser una estimació de 

l’evolució per Espanya, sinó una hipòtesi 

necessària pels càlculs al SIMMB). 

 

Els costos dels modes ferroviaris de 

mercaderies també evolucionen en 

l’escenari tendencial igual que la mobilitat (i 

les tones transportades). Com en el cas dels 

ingressos, per una qüestió de coherència del 

Simulador, s’han fet variar els costos per 

transport de mercaderies de RENFE a 

Espanya en la mateixa proporció. 

 

Els costos i els ingressos del Bicing s’estimen 

en funció de l’evolució del nombre de 

viatges. Aquesta opció metodològica té el 

risc de sobrevalorar els costos del Bicing, ja 

que si bé el nombre de viatges augmenta, 

el parc de bicicletes s’ha mantingut 

constant. S’ha aplicat aquest criteri ja que la 

desagregació dels costos del Bicing no ens 

permet diferenciar entre costos fixes i 

variables. 

 

10.1.4. Costos externs 

 

Pel càlcul dels costos externs dels accidents, 

el nombre de víctimes mortals en l’escenari 

tendencial s’han obtingut de les previsions 

del pdM 2020-2025. Donat que en aquest 

cas s’indiquen el nombre de morts a les 24 

hores i a efectes dels costos externs es tenen 

en compte els morts a 30 dies, s’han 

incrementat les previsions dels morts a 24 

hores en funció de la relació entre morts a 

24 hores i morts a 30 dies l’any 2017 (segons 

les dades del Servei Català del Trànsit). Així 

mateix, s’han distribuït els accidents mortals 

per àmbit urbà i interurbà segons la 

distribució de 2017. 

 

El nombre total d’accidents en l’àmbit 

interurbà també s’han estimat a partir de les 

estimacions del pdM 2020-2025 

d’accidentalitat en funció de la mobilitat. A 

partir del nombre d’accidents s’han 

determinat el nombre de víctimes segons la 

relació entre accidents i víctimes l’any base. 

Finalment la distribució de les víctimes en 

funció del grau de gravetat s’ha realitzat a 

partir de la distribució de 2017, però tenint 

en compte que el nombre de víctimes 

mortals ja havia estat establert amb 

anterioritat. En l’àmbit urbà s’han aplicat les 

mateixes reduccions que per l’àmbit 

interurbà. 

 

Els accidents atribuïts als modes ferroviaris 

s’han mantingut constants respecte 

l’escenari base, però s’ha de recordar que 

aquests tenen un pes testimonial sobre el 

total d’aquests costos. 

 

En l’escenari tendencial no s’ha imputat 

cap cost de mesures per reduir 

l’accidentalitat. 

 

Els costos externs de la contaminació 

atmosfèrica varien en l’escenari tendencial 

per l’augment dels vehicles-km i per la 

disminució, en el cas dels modes viaris, de les 

emissions unitàries de PM2,5 (mesurades en 

grams/vehicle-km) associades a un parc 

més eficient i amb menys emissions que 

s’introdueixen com un factor corrector 

respecte els costos de les emissions en 

l’escenari base, tal i com s’explica en la 

metodologia de l’estudi instrumental de 

costos. 

 

En canvi, els costos externs dels modes 

ferroviaris varien positivament per l’augment 

de la mobilitat i perquè en aquest cas no es 

disposa de cap mesura dels guanys 

d’eficiència i menors emissions (el factor 

corrector és 1), en consonància amb el que 

s’ha explicat anteriorment respecte el 

càlcul de les emissions d’aquests modes. 

 

La metodologia pel càlcul del cost extern 

del canvi climàtic associat a les emissions de 

CO2 és igual en l’escenari tendencial que en 

l’escenari base, és a dir, es calcula en funció 
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de les emissions estimades per l’Institut 

Cerdà i el cost unitari de cada tona emesa. 

 

La determinació dels costos externs del soroll 

en l’escenari tendencial es realitza en funció 

dels vehicles-km, els costos unitaris per mode 

i diferenciant entre els vehicles 

convencionals (bàsicament benzina i dièsel) 

i els vehicles amb menor impacte acústic 

(de gas natural, híbrids i elèctrics) i un factor 

de millora tecnològica respecte l’escenari 

base que aplica a tots els vehicles per igual 

(estimat en una disminució del 15% del cost 

unitari en l’escenari base seguint la 

metodologia definida en l’estudi 

instrumental de costos). 

 

En consonància amb l’explicat en l’apartat 

metodològic corresponent (apartat 8.2), 

s’ha elaborat una estimació de la mobilitat 

a Barcelona i a la resta de municipis del 

PAMQA per calcular els costos externs de la 

contaminació i el soroll en l’escenari 

tendencial. 

 

10.2. Actualització de valors per la 

definició de l’escenari proposta 

 

10.2.1. Variables de mobilitat 

 

Com en el cas de l’escenari tendencial, pels 

modes viaris, el parc de vehicles, els 

vehicles-km i els consums i emissions en 

l’escenari proposta han estat elaborades 

                               
26 En concret s’han computat: les prolongacions de la L1 
del Metro de Fondo a Estació de Badalona (4.5 km i 3 
noves estacions), de la L3 del Metro entre Trinitat Nova i 
Trinitat Vella (1 km), de la L4 del Metro entre La Pau i 
Sagrera TAV (2,3 km i 1 nova estació), de part del tram 

per l’Institut Cerdà en col·laboració amb 

l’ATM.  

 

Pel càlcul del parc de vehicles i els vehicles-

km del taxi i de la bicicleta en l’escenari 

proposta s’ha aplicat la mateixa 

metodologia que la utilitzada per l’escenari 

tendencial, actualitzant convenientment les 

dades d’entrada. 

 

La metodologia seguida per determinar el 

nombre de viatges de l’autobús regular i 

discrecional en l’escenari proposta ha estat 

la mateixa que en l’escenari tendencial, 

però amb les dades pròpies d’aquest 

escenari. 

 

En el cas dels viatges, els viatges-km i els 

cotxes-km dels modes ferroviaris de 

passatge la metodologia també ha estat 

anàloga  a la de l’escenari tendencial. 

Els vagons-km del transport de mercaderies 

ferroviari en l’escenari proposta s’ha 

calculat igual que en l’escenari tendencial, 

és a dir, en funció de les previsions de 

l’evolució agregada de l’economia. Per 

tant, s’han obtingut els mateixos resultats. 

 

En l’escenari proposta s’han mirat de tenir 

en compte les noves infraestructures 

ferroviàries que planteja el pdM 2020-2025 

per l’any 2025. Donat que, d’una banda 

algunes d’aquestes previsions es troben en 

fase de planejament o execució i que el nou 

central de la L9/L10 (4 km i 4 noves estacions), l’articulació 
de les xarxes tramviàries de Barcelona (4,2 km i 8 noves 
estacions), el pas per Laureà Miró de la T3 del Tramvia (1,1 
km i 2 noves estacions), l’extensió de la T3 del Tram des de 
Sant Feliu del Llobregat  fins a Quatre Camins (a Sant 

PDI 2021-2030 es troba en fase de redacció, 

però donat d’altra banda que per fer una 

previsió de costos cal disposar de previsions 

concretes, l’equip tècnic redactor de 

l’estudi instrumental de costos ha proposat 

assumir un seguit de desenvolupaments26. 

 

Aquestes assumpcions s’han de considerar 

indicatives per tal d’intentar copsar els 

costos d’aquestes actuacions seguint la 

metodologia de càlcul dels costos de les 

infraestructures ferroviàries exposada en 

l’estudi instrumental de costos, però no una 

previsió de les agendes i l’execució dels 

pressupostos d’aquestes obres. 

 

10.2.2. Variables funcionals 

 

El valor del temps en l’escenari proposta és 

igual que en l’escenari tendencial. 

 

L’ocupació en l’escenari proposta del 

turisme privat prové de les previsions del 

pdM 2020-2025. L’ocupació de la 

motocicleta i el ciclomotor, el taxi i la 

bicicleta privada s’ha mantingut iguals a les 

identificades per 2017. 

 

Pel transport viari de mercaderies s’ha 

mantingut la ocupació dels vehicles lleugers 

i pesants, però s’han modificat els 

percentatges d’operacions en buit per 

l’escenari proposta en funció de les 

previsions del pdM 2020-2025. 

Vicenç dels Horts), passant per Molins de Rei (6,3 km i 12 
noves estacions) i el desdoblament de la R3 de Rodalies 
entre Parets del Vallès i Vic (50 km d’instal·lació de via 
doble). A més de les infraestructures contemplades en la 
mesura EA2.5 del pdM 2020-2025, s’ha tingut en compte 

 

Les ocupacions dels modes ferroviaris de 

passatge es re-calculen en funció d’altres 

dades primàries de l’escenari proposta 

(viatges, distàncies mitjanes de recorregut i 

cotxes-km). Les ocupacions dels modes 

ferroviaris de passatge en l’escenari 

proposta són superiors a les respectives de 

l’escenari base i tendencial. Les distàncies 

mitjanes de recorregut es mantenen 

constants respecte els valors de 2017. 

 

En l’escenari proposta, d’una banda els 

consums i les emissions dels modes viaris 

també han estat elaborades per l’Institut 

Cerdà. D’altra banda, els consums i les 

emissions dels modes ferroviaris han estat 

calculades amb la mateixa metodologia 

que en l’escenari tendencial. 

 

Les velocitats comercials de l’autobús urbà i 

del Tramvia s’han incrementat seguint les 

previsions del pdM 2020-2025. Per la resta de 

modes, s’han mantingut les velocitats de 

l’escenari base. 

 

10.2.3. Costos interns 

 

Les projeccions de les despeses en 

infraestructures viaries i dels preus dels 

combustibles a l’any 2025 s’han aplicat tant 

a l’escenari tendencial com a l’escenari 

proposta. 

 

la unió de la xarxa de FGC entre Plaça Espanya i Gràcia (3,5 
km i 1 nova estació).L’elaboració d’aquestes assumpcions 
s’ha realitzat a partir de les informacions del pdM i de les 
publicades per l’AMB. 
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Els costos dels punts de recàrrega dels 

vehicles elèctrics s’han calculat igual que 

en l’escenari tendencial, però tenint en 

compte que en l’escenari proposta el parc 

de vehicles elèctrics és superior i que en 

aquest cas es desplegaran les previsions i 

objectius del pla en la seva totalitat. 

 

Els costos de propietat dels turismes privats i 

de les motocicletes en l’escenari proposta 

s’han projectat amb la mateixa 

metodologia que en l’escenari tendencial, 

però amb les dades d’aquest escenari. 

 

Els valors de les IMD en vies de peatge i les 

multes també s’han calculat amb la 

mateixa metodologia que en l’escenari 

tendencial, a partir dels valors propis 

d’aquest escenari. 

 

Per la definició de l’escenari proposta, a 

efectes del càlcul dels costos interns del 

turisme privat, s’ha tingut en compte 

l’increment previst del nombre de P&R 

ferroviaris i viaris i de places associades. La 

proposta del pla contempla l’ampliació de 

107 P&R ferroviaris l’any 2017 fins a 165 l’any 

2025. S’ha suposat que els nous P&R 

ferroviaris tindran en mitjana la mateixa 

capacitat que els actuals, passant per tant 

de 13.076 places l’any 2017 a 20.164 l’any 

2025. La proposta del pla també contempla 

l’increment de la taxa d’ocupació dels P&R: 

pel càlcul dels costos de l’escenari proposta 

hem establer un creixement del 5% de 

l’ocupació. Finalment, també s’han imputat 

els nous P&R viaris previstos, considerant que 

tindran una capacitat i una ocupació 

mitjanes igual als ferroviaris. 

 

En el cas del transport viari de mercaderies, 

en l’escenari proposta es computa el 

creixement plantejat de nombre 

d’aparcaments de vehicles pesants, 

passant de 53 l’any 2017 a 64 en 2025. Pel 

càlcul dels costos, s’ha suposat que el 

nombre de places mitjà per aparcament es 

mantindrà constant. 

 

La metodologia seguida per la 

determinació dels ingressos i els costos de 

l’autobús regular i discrecional i dels modes 

ferroviaris de passatge ha estat anàloga a la 

descrita per l’escenari tendencial, però 

adaptant les dades a l’evolució de la 

demanda en l’escenari proposta. 

 

Els ingressos i costos dels modes ferroviaris de 

mercaderies s’han calculat igual que en 

l’escenari tendencial. Donat que en última 

instància aquesta evolució depèn de 

l’evolució prevista del PIB al SIMMB per l’any 

2025 i que aquesta és igual en l’escenari 

tendencial que en el proposta, les variables 

dels modes ferroviaris també experimenten 

una igual variació en els escenaris 

tendencial i proposta. 

 

Els costos i els ingressos del Bicing en 

l’escenari proposta s’han calculat amb la 

mateixa metodologia que la utilitzada en 

l’escenari tendencial, però amb les 

variables de mobilitat específiques d’aquest 

escenari. 

 

10.2.4. Costos externs 

 

La metodologia per la determinació del 

nombre de víctimes mortals a 30 dies 

d’accidents al SIMMB en l’escenari proposta 

és pràcticament idèntica a la seguida per 

l’escenari tendencial, amb la única 

diferencia que les mesures del pla 

especifiquen el nombre de víctimes 

d’accidents mortals a les 24 hores en l’àmbit 

urbà i interurbà. La metodologia per 

l’estimació dels ferits greus i lleus ha estat la 

mateixa que en l’escenari tendencial. En 

aquest escenari s’han imputat els costos de 

les mesures a implementar per la reducció 

dels accidents amortitzades al llarg dels 

anys de la seva implementació (el seu cost 

és molt menor que el cost extern estalviat 

per un menor nombre d’accidents). 

 

Els costos externs de la contaminació 

atmosfèrica disminueixen en l’escenari 

proposta pel decrement dels vehicles-km i 

per la reducció, en el cas dels modes viaris, 

de les emissions unitàries de PM2,5 

(mesurades en grams/vehicle-km), que 

intervenen com una mesura d’eficiència del 

parc de manera més pronunciada que en 

l’escenari tendencial. 

 

Pels modes ferroviaris de passatge, els costos 

de la contaminació augmenten de manera 

proporcional a la mobilitat, tant respecte 

l’escenari base com el tendencial. Pels 

modes ferroviaris de mercaderies els costos 

de la contaminació, que també varien en 

funció de la mobilitat, són iguals als de 

l’escenari tendencial i superiors a l’escenari 

base. 

 

La metodologia de càlcul del cost extern 

del canvi climàtic en l’escenari proposta és 

la mateixa que la utilitzada per l’escenari 

base i l’escenari tendencial, però s’han 

actualitzat els valors d’entrada (les emissions 

de CO2) propis d’aquest escenari. 

 

Els costos externs del soroll s’estimen amb la 

mateixa metodologia que la utilitzada per 

l’escenari tendencial i aplicant el mateix 

factor de millora tecnològica dels vehicles. 

La diferència amb l’escenari tendencial 

radica en que en l’escenari proposta el parc 

de vehicles amb menor impacte acústic és 

superior i per tant els costos associats 

inferiors. 

 

Com s’ha explicat per l’escenari tendencial, 

per l’escenari proposta també s’ha calculat 

una de la mobilitat a Barcelona i a la resta 

de municipis del PAMQA per calcular els 

costos externs de la contaminació i el soroll. 

 

10.3. Resultats de l’escenari base, 

tendencial i proposta 

 

Els resultats obtinguts en aquesta anàlisi 

prospectiva es detallen a continuació.  

 

La taula 50 mostra els costos totals de la 

mobilitat al SIMMB en els escenaris base, 

tendencial i proposta diferenciant entre 

costos interns i costos externs. 

 

S’observa que els costos interns de 

l’escenari base són inferiors als dels dos 

escenaris prospectius i això és degut a que 

en termes agregats contempla una menor 

mobilitat de persones i de mercaderies. En 

canvi, els costos externs són superiors i en 

part aquest resultat s’explica per una millora 

tendencial prevista en el pla de les 

tecnologies dels vehicle motoritzats i la 

conseqüent introducció de vehicles menys 
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contaminants i sorollosos. A més, també 

influeix la disminució tendencial de 

l’accidentalitat.  

 

Si a més de les evolucions tendencials es 

tenen en compte les propostes del pla, 

s’observa que els costos externs 

                               
27 Aquesta és una limitació dels estudi de costos realitzats 
fins a data present que podria millorar-se en futures 
edicions. 

disminueixen de manera molt més 

significativa per diversos factors. En primer 

lloc, es preveu una introducció més massiva 

de vehicles motoritzats que generen menys 

externalitats negatives i una reducció de 

l’accidentalitat més important. En segon 

lloc, es fomenten canvis de patrons  en la 

mobilitat de persones des d’uns modes que 

generen més externalitats, com són els que 

integren el vehicle privat (el turisme privat i 

la motocicleta i el ciclomotor), cap a 

d’altres que en generen menys en relació a 

la mobilitat que possibiliten, com el transport 

públic viari (en especial els autobusos), el 

transport públic ferroviari i la bicicleta. En 

tercer lloc, s’ha de recordar que l’escenari 

proposta contempla una menor mobilitat 

viaria de mercaderies, fet que també 

contribueix a la reducció dels costos externs. 

De fet, es preveu que els costos externs 

tinguin un pes menor en els escenaris futurs i 

en especial en l’escenari proposta que en 

l’escenari base. 

 

Els costos interns de l’escenari proposta 

també són inferiors als de l’escenari 

tendencial, per la concurrència d’un seguit 

de variables. Com s’acaba d’indicar, 

l’escenari proposta contempla una menor 

mobilitat viaria de mercaderies i això acaba 

revertint en uns menors costos, tot i que el 

parc de vehicles de transport viari de 

mercaderies és superior en l’escenari 

proposta que en el tendencial (és a dir, la 

reducció dels costos variables per la 

disminució de la mobilitat és més important 

que l’augment dels costos fixes per 

l’increment del parc). 

 

En quant a la mobilitat de persones, la 

reducció de mobilitat no és tan clara i 

depèn com es mesuri i els desplaçaments 

que es tinguin en compte. De fet, si ens fixem 

en el nombre total de desplaçaments de la 

població resident, sabem que el present 

pdM preveu el mateix nombre en l’escenari 

tendencial que en el proposta (19.804.327 

desplaçaments en dia feiner), però la seva 

distribució per modes és diferent. Com la 

mobilitat a peu és superior en l’escenari 

proposta i els costos d’aquesta no 

s’avaluen27 , això significa que en l’escenari 

tendencial es tenen en compte més 

desplaçaments pels que sí es mesura un 

cost. Val a dir que l’efecte d’aquest punt és 

marginal i a més, no totes les estimacions 

rellevants de les variables de mobilitat es 

realitzen a partir dels desplaçaments 

estimats o previstos a partir d’elaboracions 

de les enquestes de mobilitat. 

Taula 50. Costos totals de la mobilitat 

 Costos totals de la mobilitat (M€) 

M€ 2017 

2025 

Tendencial 

2025 

Proposta Pes 2017 

Pes 2025 

Tend 

Pes 2025 

Prop 

Costos interns 44.833 48.485 47.136 85,2% 87,3% 88,3% 

Costos externs 7.792 7.041 6.219 14,8% 12,7% 11,7% 

       

Costos totals 52.625 55.525 53.356 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Taula 51. Costos totals del transport viari de persones per modes 

 Costos totals del transport viari de persones 

€ 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Variació % 

2017-2025 

Tend 

Variació % 

2017-2025 Prop 

Variació % 

Tend-Prop 

Autobús urbà 2.471.332.882 2.724.103.433 2.885.368.546 10,2% 16,8% 5,9% 

Autobús interurbà 500.740.430 548.208.813 565.043.316 9,5% 12,8% 3,1% 

Taxi 841.434.276 813.836.659 812.411.201 -3,3% -3,4% -0,2% 

Bicicleta pública 103.342.008 112.650.120 139.312.606 9,0% 34,8% 23,7% 

TOTAL Transport públic 3.916.849.596 4.198.799.024 4.402.135.668 7,2% 12,4% 4,8% 

€             

Turisme privat 20.126.494.514 20.914.768.389 19.380.656.363 3,9% -3,7% -7,3% 

Motocicleta i ciclomotor 2.244.174.310 2.187.559.549 1.974.338.532 -2,5% -12,0% -9,7% 

Bicicleta privada 479.291.498 535.077.097 628.779.991 11,6% 31,2% 17,5% 

TOTAL Transport privat 22.849.960.322 23.637.405.035 21.983.774.886 3,4% -3,8% -7,0% 

€             

TOTAL Transport viari de persones 26.766.809.918 27.836.204.059 26.385.910.554 4,0% -1,4% -5,2% 
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La variable amb major pes explicatiu per 

entendre la disminució dels costos interns en 

l’escenari proposta respecte el tendencial 

és el menor nombre de viatges-km 

considerats, és a dir, el nombre total de 

quilòmetres recorreguts per les persones 

usuàries. El que succeeix, és que en 

l’escenari proposta s’està afavorint l’ús de 

uns modes de transport associats a uns 

desplaçaments de major proximitat. 

 

El canvi modal entre vehicle privat i transport 

públic col·lectiu no sempre té el mateix 

efecte sobre els costos interns, depèn del 

mode considerat: si bé en tots els casos el 

transport públic col·lectiu mostra uns costos 

unitaris d’operació menors al vehicle privat 

(costos pecuniaris), si també es té en 

compte el cost del temps, el resultat 

agregat no sempre és favorable als segons. 

S’ha de tenir en compte que els costos del 

temps representen més del 50% dels costos 

interns del transport de persones en tots els 

escenaris. 

 

Totes aquestes qüestions són tractades en 

més detall a continuació sent il·lustrades 

pels resultats que recullen les taules 

següents.  

 

Per concloure aquesta primera aproximació 

als costos de la mobilitat, el que es vol 

remarcar és que la reducció dels costos 

interns en l’escenari proposta respecte el 

tendencial no és tan pronunciada com la 

reducció dels costos externs ni tampoc tan 

com la reducció dels viatges-km; ara bé, la 

reducció dels costos externs sí que és molt 

més pronunciada que la disminució dels 

viatges-km. 

 

El que succeeix és que s’està propiciant una 

modificació de la mobilitat cap a un model 

que genera molts menys costos externs per 

el conjunt de la societat i el medi ambient, o 

dit d’una  altra manera, s’està afavorint que 

la població internalitzi els costos de la 

mobilitat. Més endavant es tornarà a incidir 

en aquesta idea i s’exposarà amb més 

detall. 

 

La Taula 51 mostra els costos del transport 

viari de persones en l’escenari base 2017, en 

l’escenari tendencial 2025 i en l’escenari 

proposta 2025. 

 

Pel que fa a les projeccions, els resultats 

obtinguts per l’escenari tendencial mostren 

un increment significatiu dels costos 

associats a la mobilitat viaria de persones 

respecte l’escenari base, de l’ordre del 4% 

en el seu conjunt. Aquest increment es 

reprodueix per tots els modes considerats, 

amb l’excepció del taxi, els costos del qual 

disminueixen degut principalment a una 

previsió de menors costos externs per les 

millores en el parc. 

 

L’augment dels costos en l’escenari 

tendencial es troba en concordança amb 

l’augment de la mobilitat i del parc de 

vehicles. Si bé el parc d’autobusos 

disminueixen lleugerament (menys d’un 1%) 

en l’escenari tendencial, l’augment de la 

mobilitat pesa més i explica l’increment dels 

costos. 

 

La comparació entre l’escenari base i 

l’escenari proposta no ofereix un 

comportament uniforme per tots els modes. 

S’observa que els costos del vehicle privat 

disminueixen, per una concurrència de 

factors que s’analitzaran més endavant. En 

canvi, els costos de l’autobús augmenten 

respecte l’escenari base pel creixement de 

la mobilitat i del parc, tot i la disminució dels 

costos externs. Els costos de la bicicleta 

privada creixen per l’augment de la 

mobilitat i del parc i els de la pública per 

l’augment de la mobilitat. 

 

Aquests arguments també són d’aplicació a 

l’hora d’analitzar les diferències entre 

l’escenari tendencial i el proposta. 

 

La Taula 52 presenta els costos del transport 

ferroviari de persones en els tres escenaris.  

 

En aquest cas s’observa un creixement dels 

costos totals de tots els modes considerats 

entre l’escenari tendencial i el base i entre el 

proposta i el tendencial. En tots aquests 

casos, les variables amb major pes explicatiu 

sobre aquestes previsions són els importants 

creixements de la mobilitat (viatges, viatges-

km i cotxes-km) en els diferents escenaris. 

 

La Taula 53 relaciona els costos totals del 

transport de mercaderies, tant viari com 

ferroviari. Respecte el transport viari de 

mercaderies, que representa la pràctica 

totalitat d’aquests costos (més del 99% en els 

tres escenaris), tant l’escenari tendencial 

com el proposta mostren uns costos 

superiors a l’escenari base, però l’escenari 

base preveu uns costos menors que el 

tendencial. 

Costos totals del transport ferroviari de persones 

€ 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Variació % 

2017-2025 Tend 

Variació % 

2017-2025 Prop 

Variació % 

Tend-Prop 

Metro 1.914.302.037 2.119.854.693 2.358.151.623 10,7% 23,2% 11,2% 

Tramvia 167.260.702 183.453.106 205.188.968 9,7% 22,7% 11,8% 

FGC passatge 609.981.657 674.052.158 749.747.577 10,5% 22,9% 11,2% 

Rodalies 1.286.330.438 1.406.122.765 1.550.900.330 9,3% 20,6% 10,3% 

Regionals 124.715.182 134.808.429 146.061.784 8,1% 17,1% 8,3% 

Llarga distància 109.665.913 116.793.161 126.849.279 6,5% 15,7% 8,6% 

TOTAL T. ferroviari de persones 4.212.255.930 4.635.084.311 5.136.899.561 10,0% 22,0% 10,8% 

 

Taula 52. Costos totals del transport ferroviari de persones per modes 
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Les principals variables explicatives 

d’aquests resultats són els vehicles-km 

considerats en cada escenari, més elevats 

en l’escenari proposta que en el base, però 

encara més elevats en el tendencial, i el 

millor comportament dels costos externs en 

l’escenari base respecte el tendencial (i 

també respecte el base, però en aquest cas 

l’increment dels costos interns pesa més). 

 

L’influencia del parc de vehicles a través 

dels costos interns fixes no és tan clara ni 

uniforme en els diferents escenaris (de fet, el 

parc considerat és superior en l’escenari 

proposta que en el tendencial, però com la 

mobilitat és menor, els costos totals també). 

 

Respecte el transport de mercaderies per 

ferrocarril, l’escenari tendencial i proposta 

mostren uns costos casi iguals i superiors a 

l’escenari base, ja que les projeccions 

d’aquest mode en els dos escenaris 

prospectius s’han realitzat a partir de les 

previsions de les evolucions del PIB.  

 

La lleugera disminució dels costos de RENFE 

mercaderies en l’escenari proposta 

respecte el tendencial es deu a una menor 

atribució dels costos de les infraestructures 

compartides amb els modes de RENFE 

passatge, ja que el pes relatiu de la mobilitat 

de mercaderies és més petit. El mateix 

succeeix amb alguns costos externs. 

 

El poc rellevant decrement dels costos de 

FGC mercaderies en l’escenari proposta 

respecte el tendencial també s’explica per 

aquests factors. 

 

Taula 53. Costos totals del transport de mercaderies 

Costos totals del transport ferroviari de persones 

€ 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Variació 

%2017-2025 

Tend 

Variació % 

2017-2025 Prop 

Variació % 

Tend-Prop 

Mercaderies viaries urbà 17.613.164.352 18.917.040.024 17.947.742.712 7,4% 1,9% -5,1% 

Mercaderies viaries interurbà 3.960.318.998 4.056.687.516 3.805.518.275 2,4% -3,9% -6,2% 

TOTAL Mercaderies viaries 21.573.483.351 22.973.727.540 21.753.260.986 6,5% 0,8% -5,3% 

€             

Mercaderies FGC 14.790.535 15.707.017 15.685.730 6,2% 6,1% -0,1% 

Mercaderies RENFE 58.090.178 64.484.454 63.861.886 11,0% 9,9% -1,0% 

TOTAL Mercaderies ferroviàries 72.880.714 80.191.471 79.547.616 10,0% 9,1% -0,8% 

€             

TOTAL Mercaderies 21.646.364.064 23.053.919.011 21.832.808.603 6,5% 0,9% -5,3% 

 

Costos totals del transport viari privat de persones per conceptes 

€ 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta Pes 2017 Pes 2025 Tend Pes 2025 Prop 

Turisme privat 20.126.494.514 20.914.768.389 19.380.656.363 100,0% 100,0% 100,0% 

Persona usuària (*) 9.472.010.526 9.723.963.219 9.169.195.193 47,1% 46,5% 47,3% 

Temps 7.070.549.781 7.856.813.474 7.263.688.851 35,1% 37,6% 37,5% 

Externs 3.583.934.208 3.333.991.696 2.947.772.318 17,8% 15,9% 15,2% 

Motocicleta i ciclomotor 2.244.174.310 2.187.559.549 1.974.338.532 100,0% 100,0% 100,0% 

Persona usuària (*) 687.658.600 739.518.742 714.156.886 30,6% 33,8% 36,2% 

Temps 406.755.333 438.607.640 396.339.405 18,1% 20,1% 20,1% 

Externs 1.149.760.377 1.009.433.167 863.842.242 51,2% 46,1% 43,8% 

Bicicleta privada 479.291.498 535.077.097 628.779.991 100,0% 100,0% 100,0% 

Persona usuària (*) 159.311.056 171.756.863 172.550.558 33,2% 32,1% 27,4% 

Temps 274.723.264 325.432.463 425.565.370 57,3% 60,8% 67,7% 

Externs 45.257.177 37.887.771 30.664.063 9,4% 7,1% 4,9% 

Total vehicle privat (**) 22.370.668.824 23.102.327.937 21.354.994.895 100,0% 100,0% 100,0% 

Persona usuària (*) 10.159.669.126 10.463.481.961 9.883.352.079 45,4% 45,3% 46,3% 

Temps 7.477.305.113 8.295.421.114 7.660.028.256 33,4% 35,9% 35,9% 

Externs 4.733.694.584 4.343.424.863 3.811.614.560 21,2% 18,8% 17,8% 
 

(*) Inclou el cost de les infraestructures de lliure circulació i els peatges pel turisme privat i la motocicleta. (**) Inclou turisme privat i motocicleta i ciclomotor. 
 

Taula 54. Costos totals del transport viari privat de persones per modes i conceptes 
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La Taula 54 desagrega els costos del 

transport privat de persones per modes i 

conceptes. Aquesta taula detalla els 

resultats que s’han presentat en la Taula 50. 

 

En l’escenari proposta, els costos totals del 

vehicle privat, tant de turismes com de 

motocicletes i ciclomotors, disminueixen 

respecte els escenaris base i tendencial. 

 

La disminució dels costos del turisme privat 

és deguda a la disminució dels costos 

d’operació i sobretot per la disminució dels 

costos externs. En canvi, en el cas de la 

motocicleta i el ciclomotor, el gruix de la 

disminució s’explica per la disminució dels 

costos externs.  

 

A l’hora de llegir els costos totals dels 

vehicles privats, s’ha de tenir en compte que 

en l’escenari proposta respecte el base es 

produeix un efecte contraposat que afecta 

els costos d’operació per les persones 

usuàries (incloent els costos de les 

infraestructures de lliure circulació, que 

tenen un pes marginal respecte els costos 

totals) amb dos signes diferents: d’una 

banda augmenta el parc de vehicles fent 

augmentar els costos fixes, però de l’altre 

disminueix la mobilitat i per tant també els 

costos variables. El resultat d’aquests dos 

efectes contraposats és diferent en el cas 

de les motocicletes i ciclomotors que en el 

turisme privat i això és deu a que l’increment 

del parc de motocicletes (8%) és superior 

l’increment del parc de turismes privats (2%). 

Les disminucions de vehicles-km són similars 

en els dos casos (-3%). 

 

Els costos del temps tenen un 

comportament diferenciat per aquests dos 

modes entre l’escenari proposta i el base: 

augmenten pel turisme privat per l’efecte 

d’una major ocupació mitjana dels vehicles 

tot i la disminució de vehicles-km i 

disminueixen per la motocicleta per la 

disminució de la mobilitat, l’ocupació 

mantenint-se constant. En els dos casos, 

l’augment del valor del temps (recordem, 

de un 1%) contribueix a explicar l’evolució 

prevista. 

 

Si comparem l’escenari proposta amb el 

tendencial, per aquests dos modes 

observem que els costos disminueixen en 

cada un dels tres conceptes contemplats. 

Els costos interns (d’operació per les 

persones usuàries i del temps) disminueixen 

per l’efecte d’un menor parc i una menor 

mobilitat en l’escenari proposta respecte el 

tendencial. Pels externs, a més d’aquests 

dos factors, intervé sobretot l’efecte d’un 

parc menys contaminant i menys sorollós. 

 

Les evolucions previstes dels costos interns 

de la bicicleta privada són el resultat de les 

previsions de mobilitat, que mostren un 

comportament creixent en els successius 

escenaris, sent la importància de 

l’increment del parc menor.  

 

El fet que els costos d’operació per les 

persones usuàries (sense els costos del 

temps) de la bicicleta privada augmentin 

en l’escenari proposta respecte el 

tendencial es deu en exclusiva a l’efecte de 

les majors multes previstes per la major 

mobilitat, ja que el parc i la seva composició 

es considera igual en els dos escenaris.  

 

S’observa que els costos del temps en 

aquest mode tenen un pes molt més elevat 

que en vehicle privat. La disminució dels 

costos externs s’expliquen bàsicament per la 

disminució prevista de l’accidentalitat. 

 

La Taula 55 és anàloga a la Taula 54, però 

en aquest cas pel transport viari públic de 

persones. 

 

Els majors costos per tarifes pel taxi en 

l’escenari proposta respecte el tendencial 

s’expliquen perquè aquesta partida de fet 

inclou l’assignació dels costos de les 

infraestructures de lliure circulació a aquest 

mode. Com el pes de la mobilitat del taxi 

respecte la mobilitat viaria motoritzada total 

és superior en l’escenari proposta que en el 

tendencial, l’assignació de costos de les 

infraestructures també (aquesta és una 

característica o limitació de la metodologia, 

però té un efecte marginal en els costos).  

 

Els creixements dels costos interns en els 

successius escenaris de l’autobús i la 

bicicleta pública són el resultat de 

l’increment de la mobilitat prevista i els 

costos variables associats (tant d’operació o 

Taula 55. Costos totals del transport públic viari de persones per modes i conceptes 

 Costos totals del transport públic viari de persones per conceptes 

€ 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta Pes 2017 Pes 2025 Tend Pes 2025 Prop 

Autobús 2.972.073.312 3.272.312.245 3.450.411.862 100,0% 100,0% 100,0% 

Operació / Tarifa 655.384.190 741.816.116 738.890.720 22,1% 22,7% 21,4% 

Temps 2.187.338.691 2.424.381.899 2.608.163.710 73,6% 74,1% 75,6% 

Externs 129.350.430 106.114.231 103.357.432 4,4% 3,2% 3,0% 

Taxi 841.434.276 813.836.659 812.411.201 100,0% 100,0% 100,0% 

Tarifa 562.418.213 562.254.130 562.393.504 66,8% 69,1% 69,2% 

Temps 173.517.240 175.091.857 175.091.857 20,6% 21,5% 21,6% 

Externs 105.498.823 76.490.672 74.925.840 12,5% 9,4% 9,2% 

Bicicleta pública 103.342.008 112.650.120 139.312.606 100,0% 100,0% 100,0% 

Operació / Tarifa 27.496.531 28.692.124 34.891.055 26,6% 25,5% 25,0% 

Temps 69.447.932 78.689.745 100.157.024 67,2% 69,9% 71,9% 

Externs 6.397.545 5.268.251 4.264.526 6,2% 4,7% 3,1% 
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tarifes com de temps), sent la influència de 

l’evolució del parc menys rellevant. 

 

En el cas de la bicicleta pública i l’autobús 

també s’observa la gran importància dels 

costos del temps. 

 

Els costos externs d’aquests dos modes 

mostren un comportament previst a la 

baixa: en el cas de l’autobús sobretot pels 

canvis en la composició del parc cap a 

vehicles menys contaminants i sorollosos. En 

el cas de la bicicleta pública aquest resultat 

s’explica per la disminució de la sinistralitat. 

 

La Taula 56 mostra els costos dels modes 

ferroviaris  de passatge desglossats per 

conceptes. 

 

Aquesta taula mostra un creixement de tots 

els conceptes de costos per tots els modes 

considerats derivats de l’augment de la 

mobilitat i els viatges en l’escenari 

tendencial respecte el base i en l’escenari 

proposta respecte el tendencial. 

 

En el conjunt d’aquests modes també 

s’observa el gran pes relatiu dels costos del 

temps. L’excepció a la mitjana són 

Regionals i Llarga distància, per la major 

velocitat comercial d’aquests modes. 

 

Els costos de les externalitats augmenten 

bàsicament per les majors previsions 

d’emissions associades a una major 

mobilitat i en segon lloc per l’efecte del 

soroll generat. Tot i això, cal assenyalar que 

els costos externs en els modes ferroviaris 

tenen un pes molt baix, el més baix entre tots 

els modes considerats. A més, tal i com es 

Taula 56. Costos totals del transport públic ferroviari de persones per conceptes 

Costos totals del transport públic ferroviari de persones per conceptes 

€ 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta Pes 2017 Pes 2025 Tend Pes 2025 Prop 

Metro 1.914.302.037 2.119.854.693 2.358.151.623 100,0% 100,0% 100,0% 

Operació 494.867.674 553.434.584 593.179.655 25,9% 26,1% 25,2% 

Temps 1.404.409.361 1.550.313.994 1.747.869.211 73,4% 73,1% 74,1% 

Externs 15.025.003 16.106.115 17.102.756 0,8% 0,8% 0,7% 

Tramvia 167.260.702 183.453.106 205.188.968 100,0% 100,0% 100,0% 

Operació 60.994.245 66.174.686 76.149.413 36,5% 36,1% 37,1% 

Temps 105.445.439 116.400.206 128.107.489 63,0% 63,4% 62,4% 

Externs 821.019 878.213 932.066 0,5% 0,5% 0,5% 

FGC Passatge 609.981.657 674.052.158 749.747.577 100,0% 100,0% 100,0% 

Operació 144.849.580 161.032.744 172.028.506 23,7% 23,9% 22,9% 

Temps 457.157.660 504.651.946 568.959.323 74,9% 74,9% 75,9% 

Externs 7.974.417 8.367.467 8.759.749 1,3% 1,2% 1,2% 

Rodalies 1.286.330.438 1.406.122.765 1.550.900.330 100,0% 100,0% 100,0% 

Operació 371.753.775 397.713.505 415.928.214 28,9% 28,3% 26,8% 

Temps 890.712.586 983.249.062 1.108.543.668 69,2% 69,9% 71,5% 

Externs 23.864.077 25.160.199 26.428.447 1,9% 1,8% 1,7% 

Regionals 124.715.182 134.808.429 146.061.784 100,0% 100,0% 100,0% 

Operació 60.913.301 64.657.739 67.296.486 48,8% 48,0% 46,1% 

Temps 60.500.285 66.785.683 75.296.127 48,5% 49,5% 51,6% 

Externs 3.301.596 3.365.007 3.469.171 2,6% 2,5% 2,4% 

Llarga distància 109.665.913 116.793.161 126.849.279 100,0% 100,0% 100,0% 

Operació 65.071.163 68.279.254 73.069.778 59,3% 58,5% 57,6% 

Temps 36.523.205 40.317.615 45.455.255 33,3% 34,5% 35,8% 

Externs 8.071.545 8.196.291 8.324.245 7,4% 7,0% 6,6% 

TOTAL Transport ferroviari 4.212.255.930 4.635.084.311 5.136.899.561 100,0% 100,0% 100,0% 

Operació 1.198.449.737 1.311.292.512 1.397.652.052 28,5% 28,3% 27,2% 

Temps 2.954.748.535 3.261.718.507 3.674.231.073 70,1% 70,4% 71,5% 

Externs 59.057.657 62.073.293 65.016.435 1,4% 1,3% 1,3% 
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mostra més endavant, els costos unitaris de 

les externalitats també són molt més baixos. 

 

La Taula 57 presenta els costos del transport 

de mercaderies per conceptes. 

 

El fet que el pes relatiu de les externalitats 

sigui superior en els modes ferroviaris de 

mercaderies que els viaris té molt a veure 

amb que part del transport ferroviari de 

mercaderies es realitza mitjançant 

combustible dièsel, que és més contaminant 

i en els escenaris prospectius s’ha mantingut 

la quota del dièsel igual que en l’escenari 

base. Ara bé, tal i com s’indica més 

endavant, aquest resultat no té en compte 

la diferent capacitat de cada unitat mòbil: 

en general un vagó pot transportar molta 

més càrrega que un vehicle motoritzat. Els 

resultats en termes unitaris (€/tona-km) 

presentats més endavant mostren que les 

externalitats unitaris dels modes ferroviaris 

són menors. 

 

Les taules 58 i 59 recullen els costos unitaris 

(€/viatge-km) del transport de persones.  

 

S’observa que per tots els modes 

considerats els costos unitaris totals 

disminueixen (o no augmenten) en 

l’escenari proposta respecte el base i el 

tendencial. 

 

Ara bé, l’anàlisi d’aquestes taules convé 

realitzar-lo a partir dels resultats desglossats 

per conceptes que recullen les taules 61, 62 

i 63. 

 

Si ens fixem en els costos unitaris (€/tona-km) 

del transport de mercaderies en la Taula 60, 

també observem que en l’escenari 

proposta aquests són inferiors al base i al 

tendencial. 

 

La Taula 61 desagrega els costos unitaris del 

transport privat de persones per conceptes. 

 

Si ens fixem en els costos unitaris del transport 

privat de persones, observem que en termes 

agregats, els costos unitaris totals del turisme 

privat, de la motocicleta i ciclomotor i del 

conjunt de vehicles privats disminueixen o 

no augmenten en l’escenari proposta 

respecte el base i el tendencial i això és 

Taula 57. Costos totals del transport de mercaderies per modes i conceptes 

Costos totals del transport de mercaderies per conceptes 

€ 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta Pes 2017 Pes 2025 Tend Pes 2025 Prop 

Transport de mercaderies viari 21.573.483.351 22.973.727.540 21.753.260.986 100,0% 100,0% 100,0% 

Persona usuària 18.880.895.697 20.587.038.211 19.646.232.226 87,5% 89,6% 90,3% 

Externs 2.692.587.653 2.386.689.329 2.107.028.760 12,5% 10,4% 9,7% 

Transport de mercaderies ferroviari 72.880.714 80.191.471 79.547.616 100,0% 100,0% 100,0% 

Persona usuària / Operador 52.789.265 57.535.193 57.060.103 72,4% 71,7% 71,7% 

Externs 20.091.448 22.656.278 22.487.513 27,6% 28,3% 28,3% 

TOTAL Transport de mercaderies 21.646.364.064 23.053.919.011 21.832.808.603 100,0% 100,0% 100,0% 

Persona usuària / Operador 18.933.684.962 20.644.573.404 19.703.292.329 87,5% 89,5% 90,2% 

Externs 2.712.679.102 2.409.345.607 2.129.516.274 12,5% 10,5% 9,8% 

 

Taula 58. Costos unitaris (€/viatge-km) del transport viari de persones 

Costos unitaris (€/viatges-km) del transport viari de persones 

€/viatges-km 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Autobús 1,035 1,032 1,015 

Taxi 0,747 0,723 0,721 

Bicicleta pública 2,457 2,400 2,357 

TOTAL Transport públic 0,969 0,967 0,960 

€/viatges-km       

Turisme privat 0,707 0,667 0,667 

Motocicleta i ciclomotor 1,279 1,166 1,163 

Bicicleta privada 1,516 1,439 1,294 

TOTAL Transport privat 0,748 0,704 0,704 

 

Taula 59. Costos unitaris (€/viatges-km) del transport ferroviari de persones 

Costos unitaris (€/viatges-km) del transport ferroviari de persones 

€/viatges-km 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Metro 0,817 0,827 0,816 

Tramvia 1,273 1,276 1,266 

FGC passatge 0,598 0,604 0,596 

Rodalies 0,518 0,517 0,506 

Regionals 0,388 0,383 0,368 

Llarga distància 0,307 0,299 0,288 

TOTAL T. ferroviari de persones 0,633 0,636 0,625 
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degut sobretot a la important disminució 

dels costos externs. 

 

A l’hora d’interpretar aquests costos unitaris 

s’ha de recordar el que s’ha explicat 

respecte l’evolució dels costos totals per 

conceptes d’aquests modes: l’efecte 

contraposat de la variació del parc i la 

variació de la mobilitat i també l’ocupació 

del turisme privat. 

 

El fet que els costos unitaris per les persones 

usuàries del vehicle privat augmentin tot i 

que els costos totals per aquest concepte 

disminueixin en l’escenari proposta respecte 

el tendencial, com s’ha indicat amb 

anterioritat, és el resultat que la disminució 

de costos totals no és tan pronunciada com 

la disminució de la mobilitat i per tant, uns 

costos totals per aquest concepte menors es 

reparteixen per un nombre de viatges-km 

encara més petit. 

 

El fet que l’evolució del turisme privat no 

sigui tant pronunciada com la de la 

motocicleta i el ciclomotor s’explica, a més 

de pel diferent comportament del parc, per 

l’increment de l’ocupació del turisme privat 

en l’escenari proposta respecte el 

tendencial. 

 

A més, s’ha de tenir en compte que en 

aquest resultat també influeix que en 

l’escenari proposta s’ha tingut en compte 

un major nombre de punts de recàrrega 

dels vehicles elèctrics i un major nombre de 

P&R. 

 

Així doncs, resumint, els costos unitaris per les 

persones usuàries augmenten, però els 

costos unitaris totals no bàsicament per la 

disminució dels costos externs. D’alguna 

manera, es pot interpretar que unes 

polítiques que desincentiven el vehicle 

privat afavoreixen un traspàs de costos 

externs cap a costos interns, ja que es fa 

Costos unitaris (€/tona-km) del transport de mercaderies 

€/tona-km 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Mercaderies viàries àmbit urbà 4,007 3,803 3,679 

Mercaderies viàries àmbit interurbà 0,332 0,296 0,281 

TOTAL Transport viari de mercaderies 1,320 1,229 1,182 

€/tona-km       

FGC Mercaderies 0,380 0,349 0,348 

RENFE Mercaderies 0,099 0,095 0,095 

TOTAL T. ferroviari de mercaderies 0,117 0,111 0,110 

 

Taula 61. Costos unitaris (€/viatge-km) del transport viari de persones per modes i conceptes 

Costos unitaris (€/viatges-km) del transport viari privat de persones per conceptes 

€/viatges-km 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Turisme privat 0,707 0,667 0,667 

Persona usuària (*) 0,333 0,310 0,316 

Temps 0,248 0,251 0,250 

Externs 0,126 0,106 0,101 

Motocicleta i ciclomotor 1,279 1,166 1,163 

Persona usuària (*) 0,392 0,394 0,421 

Temps 0,232 0,234 0,234 

Externs 0,655 0,538 0,509 

Bicicleta privada 1,516 1,439 1,294 

Persona usuària (*) 0,504 0,462 0,355 

Temps 0,869 0,875 0,875 

Externs 0,143 0,102 0,063 

Total vehicle privat (**) 0,740 0,696 0,695 

Persona usuària (*) 0,336 0,315 0,321 

Temps 0,247 0,250 0,249 

Externs 0,157 0,131 0,124 
 

(*) Inclou el cost de les infraestructures de lliure circulació i els peatges pel turisme privat i la 

motocicleta. (**) Inclou turisme privat i motocicleta i ciclomotor. 

 

Costos unitaris (€/viatges-km) del transport públic viari de persones per conceptes 

€/viatges-km 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Autobús 1,035 1,032 1,015 

Operació / Tarifa 0,228 0,234 0,217 

Temps 0,761 0,765 0,767 

Externs 0,045 0,033 0,030 

Taxi 0,747 0,723 0,721 

Tarifa 0,499 0,499 0,499 

Temps 0,154 0,155 0,155 

Externs 0,094 0,068 0,067 

Bicicleta pública 2,457 2,400 2,357 

Operació / Tarifa 0,654 0,611 0,590 

Temps 1,651 1,676 1,695 

Externs 0,152 0,112 0,072 

 

Taula  60. Costos unitaris (€/tona-km) del transport de mercaderies 

Taula 62. Costos unitaris (€/viatges-km) del transport públic viari de persones per modes i conceptes 
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assumir uns costos unitaris més elevats a les 

persones usuàries del vehicle privat, però 

disminueixen els costos externs que genera 

cada viatge-km per la resta de la societat. 

 

El comportament dels costos d’operació 

unitaris per la persona usuària de la bicicleta 

en els escenaris tendencial i proposta 

s’explica per un comportament cada cop 

més intensiu del parc de bicicletes. En canvi 

els costos del temps augmenten 

lleugerament perquè la velocitat de 

recorregut s’ha mantingut constant i el valor 

del temps ha augmentat lleugerament. 

 

La Taula 62 fa referència als costos unitaris 

del transport públic viari per conceptes. 

 

Els costos unitaris d’operació i els costos 

unitaris externs de l’autobús són molt baixos 

en relació al vehicle privat. En canvi, els 

costos unitaris del temps són més elevats i 

aquest és el factor que explica que en 

termes generals l’autobús mostri uns costos 

unitaris més elevats. 

 

Els majors costos unitaris del temps per 

l’autobús, tot i l’augment de la velocitat 

comercial en l’escenari proposta respecte 

l’escenari base i el tendencial, fet que 

propicia uns menors costos unitaris de 

recorregut, s’explica per l’augment dels 

temps d’accés, de dispersió i d’espera que 

depenen del nombre de viatges i no dels 

viatges-km. 

 

Els costos d’operació unitaris de l’autobús 

són majors en l’escenari tendencial que en 

el base perquè l’ocupació és menor i per 

tant, el cost associat a cada vehicle-km es 

reparteix entre menys persones. En canvi, en 

l’escenari proposta els costos són menors 

perquè augmenta l’ocupació. 

 

Per la bicicleta pública, l’augment dels 

costos unitaris del temps s’expliquen pels 

mateixos factors que per l’autobús. A més, 

en aquest cas la velocitat de recorregut és 

la mateixa en l’escenari proposta que en 

base i el tendencial. 

 

Els costos unitaris per tarifes i temps del taxi 

romanen constants perquè les variables que 

intervenen en els seus càlculs no varien 

(l’efecte de la inclusió del cost de les 

infraestructures de lliure circulació és 

marginal). En canvi, els costos externs 

disminueixen per l’existència d’un parc més 

eficient i que genera menys soroll. 

 

La Taula 63 recull es costos unitaris del 

transport ferroviari de persones per 

conceptes. En aquest cas també s’observa 

que en general els costos unitaris d’operació 

són relativament baixos. En canvi, els costos 

unitaris del temps són en general més 

elevats. 

 

Respecte aquest punt, una limitació de les 

previsions efectuades és que no hi ha hagut 

prou elements per quantificar les reduccions 

de temps d’accés, dispersió, espera i enllaç 

previsiblement derivats de les mesures del 

pla (més infraestructures i més freqüències). 

Si aquestes es tinguessin en compte, els 

costos unitaris del temps serien menors en 

l’escenari proposta que els que s’han pogut 

estimar. 

 

Taula 63. Costos unitaris (€/viatges-km) del transport públic ferroviari de persones per modes i 

conceptes 

Costos unitaris (€/viatges-km) del transport públic ferroviari de persones per conceptes 

€/viatges-km 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Metro 0,817 0,827 0,816 

Operació 0,211 0,216 0,205 

Temps 0,600 0,605 0,605 

Externs 0,006 0,006 0,006 

Tramvia 1,273 1,276 1,266 

Operació 0,464 0,460 0,470 

Temps 0,802 0,810 0,790 

Externs 0,006 0,006 0,006 

FGC Passatge 0,598 0,604 0,596 

Operació 0,142 0,144 0,137 

Temps 0,448 0,452 0,452 

Externs 0,008 0,007 0,007 

Rodalies 0,518 0,517 0,506 

Operació 0,150 0,146 0,136 

Temps 0,358 0,362 0,362 

Externs 0,010 0,009 0,009 

Regionals 0,388 0,383 0,368 

Operació 0,189 0,184 0,170 

Temps 0,188 0,190 0,190 

Externs 0,010 0,010 0,009 

Llarga distància 0,307 0,299 0,288 

Operació 0,182 0,175 0,166 

Temps 0,102 0,103 0,103 

Externs 0,023 0,021 0,019 

TOTAL Transport ferroviari 0,633 0,636 0,625 

Operació 0,180 0,180 0,170 

Temps 0,444 0,448 0,447 

Externs 0,009 0,009 0,008 

 



// 143 

 

  
SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT AL SISTEMA INTEGRAT DE MOBILITAT METROPOLITANA DE BARCELONA L’ANY 2017 

I ESCENARIS TENDENCIAL I PROPOSTA 2025  
 

També s’observa que els costos unitaris 

d’operació disminueixen per tots els modes 

considerats, amb l’excepció del Tramvia, en 

aquest cas per la important extensió 

d’infraestructures considerada. Ara bé, pel 

Tramvia també es contempla una rellevant 

millora de la velocitat comercial, que 

reverteix en uns menors costos del temps 

unitaris i que expliquen que els costos unitaris 

agregats d’aquest mode disminueixin. 

 

Cal remarcar els petits costos unitaris externs 

associats als modes ferroviaris que, a més, es 

mantenen o disminueixen per tots els modes 

en l’escenari proposta respecte el base i el 

tendencial. 

 

Finalment, la Taula 64 presenta els costos 

unitaris del transport de mercaderies per 

conceptes. 

 

Es constata que el transport ferroviari de 

mercaderies comporta uns costos unitaris 

tant interns com externs molt menors als del 

transport viari. 

 

Així mateix, en l’escenari proposta 

s’observen uns resultats que reflecteixen uns 

menors costos unitaris que en els escenaris 

tendencial i base, tant interns com externs. 

 

Val mencionar, que els elevats costos 

unitaris del transport viari  de mercaderies es 

veuen influïts pels alts costos de la distribució 

urbana de mercaderies (vehicles amb 

menor capacitat, menor velocitat de 

recorregut i més temps de servei per tona 

transportada, contaminació atmosfèrica i 

acústica en àrees més poblades, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Costos externs dels escenaris 

 

En la Taula 65 es recullen els costos externs, 

desagregats per tipus d’externalitat. 

 

La contaminació atmosfèrica és 

l’externalitat amb un major cost absolut 

associat un major pes relatiu en tots els 

escenaris, seguida pels efectes del soroll, 

l’accidentalitat i el canvi climàtic. En 

aquests quatre casos, el gruix d’aquestes 

externalitats provenen dels modes viaris, ja 

que les associades als ferroviaris són molt 

més baixes. 

 

La reducció de costos externs totals en 

l’escenari tendencial respecte el base es 

deu en exclusiva a la disminució d’aquests 

tres costos externs. La previsió tendencial del 

pdM 202-2025 preveu una modificació del 

parc de vehicles cap a tecnologies que 

generen menys contaminació atmosfèrica i 

acústica i per una menor accidentalitat. Tot 

Taula 65. Costos externs per tipus d'externalitat 

Tipus d'externalitat 

Cost total Variacions percentuals 

2017 2025 Tendencial 

2025 

Proposta 

Variació % 2017-2025 

Tend 

Variació % 2017-

2025 Prop 

Variació % 

Tend-Prop 

Efecte barrera 388.553.609 399.690.104 399.690.104 2,9% 2,9% 0,0% 

Ocupació de l'espai 214.950.051 214.950.051 215.397.671 0,0% 0,2% 0,2% 

Danys a la natura 115.295.570 115.295.570 115.295.570 0,0% 0,0% 0,0% 

Accidents 1.062.882.512 864.025.035 673.726.810 -18,7% -36,6% -22,0% 

Soroll 2.033.863.091 1.796.093.054 1.623.186.819 -11,7% -20,2% -9,6% 

Contaminació 

atmosfèrica 3.040.280.916 2.674.391.474 2.304.779.355 -12,0% -24,2% -13,8% 

Canvi climàtic 736.522.594 769.622.722 693.425.904 4,5% -5,9% -9,9% 

Avant-post 199.586.976 206.536.677 193.856.898 3,5% -2,9% -6,1% 

Total 7.791.935.319 7.040.604.686 6.219.359.130 -9,6% -20,2% -11,7% 

 

Costos unitaris (€/tona-km) del transport de mercaderies per conceptes 

€/tona-km 2017 2025 Tendencial 2025 Proposta 

Transport de mercaderies viari 1,320 1,229 1,182 

Persona usuària 1,155 1,102 1,067 

Externs 0,165 0,128 0,114 

Transport de mercaderies ferroviari 0,117 0,111 0,110 

Persona usuària / Operador 0,085 0,080 0,079 

Externs 0,032 0,031 0,031 

TOTAL Transport de mercaderies 1,276 1,188 1,142 

Persona usuària / Operador 1,116 1,064 1,030 

Externs 0,160 0,124 0,111 

 

Taula 64. Costos unitaris (€/tona-km) del transport de mercaderies per modes i conceptes 
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i la previsió tendencial de la implementació 

de tecnologies menys contaminants, el cost 

del canvi climàtic (provocat per l’emissió de 

CO2) augmenta en l’escenari tendencial. 

 

Si a més de l’evolució tendencial es tenen 

en compte les mesures del pla com recullen 

els resultats de l’escenari proposta, la 

disminució dels  costos externs encara és 

molt més  important (un 20% menys que en 

l’escenari base i un 12% menys que en el 

tendencial). 

 

A més, en aquest cas es preveu una 

disminució dels costos de gairebé totes les 

externalitats, amb l’excepció de l’efecte 

barrera, l’ocupació de l’espai i els danys a 

la natura (per la presència 

d’infraestructures). 

 

L’augment de l’efecte barrera en els 

escenaris tendencials i proposta respecte el 

base s’expliquen per l’augment de la 

població al SIMMB respecte l’any 2017 i, per 

tant, també de la població afectada per 

l’efecte barrera. Ara bé, el resultat de 

l’escenari proposta s’ha de llegir amb una 

certa cautela, ja que les mesures del pla 

incorporen l’augment del viari pacificat, fet 

que previsiblement comportarà en alguns 

casos la disminució de l’efecte barrera. Tan 

mateix, no s’han trobat prou elements per la 

seva quantificació i aquest resultat 

probable no s’ha pogut tenir en compte. 

 

El lleuger augment del cost extern 

d’ocupació de l’espai en l’escenari 

proposta es deu a l’augment de la 

infraestructura de Tramvia. 

 

Els danys a la natura no varien entre els tres 

escenaris contemplats perquè els 

quilòmetres d’infraestructures interurbanes, 

àmbit on es pot donar aquest tipus 

d’externalitat, s’han mantingut constants. 

Ara bé, la seva distribució entre modes es 

pot veure modificada, ja que aquesta es 

realitza, per les infraestructures compartides, 

en funció de la mobilitat (per exemple, els 

costos de les xarxes viaries es distribueixen en 

funció de la mobilitat de cada mode). Per 

tant, al variar la mobilitat i els pesos relatius 

de cada mode, la seva distribució també 

varia. 

 

Així doncs, l’escenari proposta té per tant 

una forta incidència en els costos externs, 

tant de manera absoluta com en termes 

relatius pel que fa als costos unitaris, 

reflectint els avantatges ambientals i socials 

que comporta. 
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