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1 OBJECTIU  I ESTRUCTURA  

L’objectiu d’aquest document és presentar la metodologia proposada per a avaluar els 

impactes macroeconòmics de la mobilitat en l’àmbit de l’RMB sobre l’economia catalana 

(comptabilitat ampliada de la mobilitat) mitjançant la utilització de les taules Input-

Output de Catalunya.  

Aquest càlcul de la comptabilitat ampliada de la mobilitat es realitza en compliment de 

la Disposició Addicional Quarta de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del 

sistema de transport públic de Catalunya que prescriu  que el Govern ha d’elaborar la 

comptabilitat ampliada de la mobilitat tenint en compte els efectes externs i els 

impactes socials i ambientals, que ha de servir de base de debat i presa de decisions en 

matèria de gestió de la mobilitat.   

En aquest sentit, el present document, s’estructura en dues parts: 

 En la primera es presenta el context metodològic general pel càlcul de la 

comptabilitat ampliada o avaluació d’impactes macroeconòmics, així com la seva 

aplicació al cas de la mobilitat a la RMB. 

 En la segona es presenten i analitzen els principals resultats obtinguts de 

l’aplicació d’aquesta metodologia  als costos de la mobilitat 2012 i s’analitza la 

seva coherència/validesa.   
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2 METODOLOGIA PER A LA COMPTABILITAT AMPLIADA DE LA MOBILITAT  

2.1 L’avaluació macroeconòmica   

L’objectiu de l’avaluació macroeconòmica consisteix en estimar l’impacte que pot tenir 

el conjunt del sistema de mobilitat a l’àmbit de la RMB (Inversions, Adquisicions, 

Operacions, Serveis,..) sobre les variables econòmiques del territori català. 

Aquestes actuacions són portades a terme pels diferents actors econòmics, organismes i 

ciutadans durant un període temporal de referència, que per comoditat, significació i 

disponibilitat de dades es considerarà anual.  

2.1.1 Metodologies per l’avaluació macroeconòmica  

Per a l’avaluació macroeconòmica de la realitat econòmica d’un país o regió en un 

període determinat, i d’acord amb Glen Weisborg de l’Economic Development Research 

Group, (Measuring Economic Impacts of projects and programs), hi ha bàsicament dos 

tipus de metodologies: 

 Les taules INPUT-OUTPUT són taules que recullen en termes econòmics les 

relacions de compres i vendes entre empreses en un determinat país o regió. 

Utilitzen informació del tipus: quins INPUTS d’altres indústries són utilitzats per 

produir una unitat monetària de producte per una indústria concreta?; i quantes 

d’aquestes compres són subministrades per firmes localitzades fora de l’àrea 

d’estudi?   

Els models Input-Output subministren multiplicadors que són utilitzats per 

calcular el total dels efectes directes, indirectes i induïts  sobre els llocs de 

treball, ingressos i vendes generades per una unitat monetària de despesa en 

diversos tipus de mercaderies i serveis dins l’àrea d’estudi.   

Els models Input-Output poden ser utilitzats directament per estimar: 1) el total 

d’ingressos i llocs de treball generats per canvis en una activitat (per exemple, 

tancament i obertura d’una nova planta industrial); 2) els impactes de canvis en 

el nivell de despesa (per exemple, turisme o activitats de construcció). No 

obstant, aquests models tenen algunes limitacions perquè no cobreixen els 

impactes dinàmics en el temps i no consideren els possibles impactes sobre els 

nivells salarials i de productivitat, el valor de les propietats, ni les variacions de 

població i/o distribució de clients/proveïdors. Tampoc poden determinar 

impactes de les modificacions de costos degudes a canvis en la competitivitat. 

 Models de simulació. Es tracta de models economètrics d’equilibri  que precisen 

de sofisticats  programes d’ordinador. Normalment inclouen totes les funcions dels 

models I/O més funcions addicionals per determinar impactes deguts a futurs 

canvis en costos, preus, salaris, impostos, productivitats i altres aspectes 
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relacionats amb la competitivitat. Poden ser directament aplicats per determinar 

els impactes sobre els ingressos, i llocs de treball per la localització industrial, la 

activitat i la distribució de despesa. Per contra, aquests models resulten molt 

costosos en relació a les taules Input-Output. 

Dels paràgrafs anteriors podem concloure doncs que les taules INPUT-OUTPUT tenen 

compte dels impactes macroeconòmics produïts per actuacions en un determinat sector 

que produeixen demandes (compres) a la resta de sectors, a la vegada que s’orienten 

(vendes) a uns determinats usuaris intermedis o finals, en un període de temps 

determinat, sense considerar impactes a llarg termini relacionats amb la pròpia 

estructura macroeconòmica (canvis a la productivitat, variacions salarials, canvis de 

preus, modificacions a l’estructura de la pròpia taula: canvis de proveïdors/clients; 

millores d’accessibilitat; etc.).  

 

2.1.2 Avaluació macroeconòmica de la mobilitat 

Una anàlisi i consulta a experts en relació a l’avaluació de l’impacte macroeconòmic de 

la mobilitat (veure Annex 1 - Benchmarking) ens porta a les següents conclusions amb 

caire general: 

 No s’han trobat exemples específics per a la Mobilitat considerada com un sector 

en si mateix (infraestructures, serveis de transport i mobilitat privada)  ; ni 

tampoc pel Sistema de Transports (infraestructures i serveis de transport).  

 S’han realitzat estudis d’impacte macroeconòmic en el cas d’actuacions 

infraestructurals (esquemes globals i infraestructures concretes). Les 

metodologies emprades són variades, des de les que consideren alguns impactes 

macroeconòmic de caire intern al propi sector (creació de llocs de treball per la 

construcció d’una determinada infraestructura), juntament amb impactes 

econòmics (variacions de costos d’operació) i/o externalitats (reducció del 

nombre d’accidents, congestió,..) i descuiden algunes de les variables 

macroeconòmiques (Producció, PIB, VAB,..) a les que consideren ambdós. D’altra 

banda algunes metodologies inclouen, a més, tècniques d’avaluació amb 

Taules Input-Output (TIO). 

 

2.1.3 Metodologia proposta per a l’avaluació macroeconòmica de la mobilitat à l’àmbit 

de la RMB  

La informació i eines disponibles en el nostre cas són: 

 Els resultats de l’Estudi de Costos Socials i ambientals de la mobilitat à la RMB per 

a l’any 2012 (i 2014, al final del present estudi). 
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 El marc INPUT-OUTPUT de Catalunya, 2011, de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya.  

Com a conseqüència de les anàlisis realitzades als punts anteriors, i considerant la 

informació disponible, per a l’avaluació macroeconòmica de la mobilitat à l’àmbit de la 

RMB es proposa una metodologia basada en: 

1) En la utilització de les Taules Input Output més actualitzades de l’IDESCAT  

2) En l’ús de les dades i resultats de l’Estudi de Costos socials i ambientals de la 

mobilitat a la RMB, any 2014, objecte d’aquest treball. 

3) En la consideració de les característiques específiques de la mobilitat com a 

Sector Econòmic a Catalunya i la RMB. 

En el punt que segueix, i prèviament a la definició concreta de la metodologia, 

s’analitzen les característiques dels elements determinants anteriorment citats. 

 

2.2 Els elements determinants de la metodologia INPUT-OUTPUT 

2.2.1 Les variables macroeconòmiques 

Per quantificar els impactes macroeconòmics s’emprarà com a referència el model 

conegut com a model de taules Input-Output. Aquesta tècnica proporciona les següents 

variables econòmiques resultants d’un increment en la demanda final d´un o varis 

sectors de l’economia: 

 La producció és el conjunt d’activitats que utilitzen mà d'obra, capital i béns i 

serveis, per produir altres béns i serveis. Inclou: 1) la producció de tots els béns i 

serveis individuals o col·lectius subministrats a unitats diferents dels seus 

productors; 2) la producció per compte propi de tots els béns que els seus 

productors conserven per a l'autoconsum final o per a la formació bruta de capital 

fix; i 3) els serveis domèstics i personals produïts per personal domèstic remunerat 

i les activitats de voluntariat que produeixen béns. Es poden distingir també els 

següent tipus: 1) producció de mercat, que es ven o es cedeix a preus 

econòmicament significatius (les vendes cobreixen més del 50 % dels costos de 

producció); 2) producció per a ús final propi,  per l’autoconsum final o per a la 

formació bruta de capital fix; 3) altra producció no de mercat, que se subministra 

a altres unitats de forma gratuïta o a preus econòmicament no significatius. La 

producció es valora a preus bàsics (preu que els productors reben dels compradors 

per cada unitat d'un bé o servei produït, havent-hi descomptat els impostos sobre 

els productes i les subvencions als productes), mentre que s'utilitzen convenis 

específics per valorar la producció no de mercat mitjançant els costos de 

producció. 
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 Valor Afegit Brut (VAB) és un indicador que representa la riquesa generada a 

l’economia durant el període considerat i s’obté com a diferència entre el Valor 

Brut de la Producció (VBP) i el valor dels consums intermedis utilitzats (matèries 

primes, serveis i subministraments exteriors, etc.). Atès que la producció es valora 

a preus bàsics i els consums intermedis a preus d'adquisició, el valor afegit no 

inclou els impostos menys les subvencions sobre els productes (IVA, Impostos 

especials, etc.).El Valor Afegit Net (VAN) s’obté restant del VAB el consum de 

capital fix. 

 Llocs de treball (Ocupació) que es produeixen arran degut a l’actuació 

considerada. Es tracta de llocs de treball anuals, independentment del nombre de 

contractes o de persones afectades.  

 Producte Interior Brut (PIB): Indicador agregat que mesura, a preus de mercat, 

el resultat de l’activitat econòmica de les unitats productores en un territori 

necessària per cobrir la demanda. Es calcula a preus de mercat perquè aquest 

valor recull la incidència dels impostos i les subvencions. Des del punt de vista de 

l’oferta, el PIB permet avaluar l’aportació de les diferents branques de l’economia 

i comprèn els Valors Afegits Bruts de les principals branques de l’activitat, valorats 

a preus bàsics a més dels impostos i les subvencions. 

L’esquema a continuació explica gràficament les relacions entre aquestes variables.  

 

Esquema 1.- Relació entre Usos i Recursos de l’economia i principals variables macroeconòmiques 

 

La hipòtesi que hi ha darrera d’aquest mètode és que portar a terme una actuació 

significa una demanda de béns i serveis sobre el mateix sector, sobre altres sector 

productius i finalment sobre el sector importador (per tal de cobrir la demanda no 

Consums 

intermedis 

Consum 

final 

Formació bruta 

de capital 
Exportacions 

TOTAL 
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= VBP
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satisfeta internament). Aquest impacte és superior a la valoració de l’actuació (en 

termes de preus de mercat). D’acord amb el que hem indicat, es diferencien tres tipus 

d’efectes: 

 Efectes directes: Són els derivats de la actuació efectuada. 

 Efectes indirectes: Representen l’increment de l’activitat econòmica que es 

produeix degut als efectes que l’actuació en un sector productiu té sobre 

activitats complementàries (altres sectors). 

 Efectes induïts: S’ocasionen per l’augment de l’activitat econòmica que genera 

la despesa de les persones vinculades directa o indirectament a l’actuació.  

La suma dels tres efectes és el que s’anomena efecte multiplicador i mostra la relació 

entre el valor de l’actuació econòmica i el PIB obtingut. Un cop obtinguda la producció 

i el PIB generat per aquesta actuació, es pot obtenir el nombre de llocs de treball 

generats per aquesta activitat a partir d’utilitzar les dades de productivitat per sector. 

La base de partida pel seu càlcul és el volum de diners que la demanda ha d’invertir per 

adquirir els productes derivats de l’actuació corresponent i la seva distribució per 

partides econòmiques. Quan més desagregada sigui aquesta distribució més afinat serà 

el càlcul del multiplicador.  

L’elecció d’aquest mètode quantitatiu, ideat i desenvolupat per W. Leontief, obeeix al 

fet que permet quantificar els impactes d’un canvi en la demanda o de l’activitat d’un 

sector productiu concret sobre el conjunt de l’economia. En concret, la taula input-

output permet calcular els efectes econòmics tant de manera directa com induïda i, al 

mateix temps, diferenciar les repercussions que es produeixen sobre cada un dels sectors 

productius. Per aquest fet, és habitual la seva utilització per efectuar la quantificació 

de manera detallada de l’impacte econòmic generat per una activitat productiva en un 

territori. 

 

2.2.2 Les taules Input-Output 

La Taula Input-Output (TIO) consisteix en una representació esquemàtica d’un sistema 

econòmic. Ofereix una visió global i alhora força desagregada, proporcionant un 

coneixement de les interrelacions sectorials que es produeixen tant a l’economia 

domèstica com en relació amb als intercanvis exteriors.  

La seva principal característica és que reflecteix les relacions tècniques existents entre 

els diferents sectors de producció, concretades en les necessitats que un sector té dels 

inputs produïts per la resta de sectors per tal de desenvolupar la seva activitat. Aquestes 

interrelacions es presenten en una matriu o quadre de doble entrada, on es recullen els 

valors dels fluxos de béns i serveis d’una economia dins d’un territori determinat. Les 
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TIO es descomponen en tres sub-taules: una taula de consums intermedis, una taula 

d’usos finals (demandes) i una taula d’inputs primaris i recursos. 

 

 

 

Esquema 2.- Descripció Esquemàtica d’una taula Input - Output. 

 

L’aplicació d’aquest model fa necessari emprar la matriu inversa de Leontief que es 

calcula a partir d’una Taula Input-Ouput. La matriu inversa de Leontief mostra els 

efectes directes i indirectes sobre la producció de cada sector com a conseqüència d’un 

increment en la demanda final de l’economia.  

Aquesta matriu s’obté a partir de la matriu de coeficients tècnics interiors que es desprèn 

de la matriu intermèdia de la Taula Input-Ouput (Taula I en la figura superior). Aquests 

coeficients mostren la necessitat que cada sector té dels consums intermedis que 

provenen d’altres sectors, i responen a la següent expressió: 

𝒂𝒊𝒋 =  𝒙𝒊𝒋 / 𝑿𝒋 

on 𝑥𝑖𝑗 és la quantitat total de producte del sector 𝑖 que el sector 𝑗 utilitza en el seu 

procés de producció, essent 𝑋𝑗 la producció total obtinguda pel sector 𝑗. És a dir, 𝑎𝑖𝑗 

quantifica les necessitats del sector 𝑗 dels productes del sector 𝑖, per tal d’obtenir una 

unitat del bé 𝑗. 

A partir de la matriu de coeficients tècnics (𝐴) pot obtenir-se la matriu inversa de 

Leontief (𝐼 – 𝐴) − 1 que forma part del model: 

𝑿 =  (𝑰 –  𝑨) − 𝟏 ·  𝑫 

on 𝐼 és la matriu identitat i 𝐷 és la demanda final. Com a resultat, la solució que aporta 

aquest model es pot interpretar com l’etapa final d’un procés iteratiu d’interrelació 

sectorial i permet estimar l’augment de producció total (directe i indirecte) que té lloc 

davant d’un determinat augment de la demanda final. A aquest valor se li aplicaran les 
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corresponents ràtios de VAB /producció sectorials per poder calcular finalment els 

impactes en el VAB final.  

D’altra banda es calculen els efectes induïts derivats dels anteriors augments de la 

producció sectorial que ocasionaran augments dels ingressos salarials i de la renda dels 

consumidors. Aquesta major renda dels agents privats es traduirà en un augment de 

consum que, per tant, generarà nous increments de producció.  

 

2.2.3 La informació i eines disponibles  

Es disposa de dues informacions o eines principals: 

 Els resultats de l’Estudi de Costos Socials i ambientals de la mobilitat a la RMB 

per a l’any 2012 (i 2014, al final del present estudi), que constitueixen l’objectiu 

principal del present document. 

 El marc INPUT-OUTPUT de Catalunya, 2011, de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (IDESCAT), que prové del Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010), 

aprovat mitjançant el Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 21 de maig de 2013.  

 

El marc INPUT-OUTPUT de Catalunya, 2011 (MIOC-2011) recull el conjunt de taules la 

següent informació: 

o Comptes econòmics simplificats 

 Compte de béns i serveis  

 Compte de producció  

 Compte d'explotació  

o  Taules d'origen (TO) i destinació (TD) 

 Resultats per a 10 branques de l’economia 

 Taula d'origen  

 Taula de destinació 

 Informació complementària: Ocupació i productivitat  

 Resultats per a 82 branques de l’economia 

 Taula d'origen  

 Taula de destinació 

 Informació complementària Ocupació i productivitat  

o  Taula simètrica (TS) 

 Resultats per a 10 branques de l’economia 

 Taula simètrica 

 Informació complementària 

o Matriu de coeficients tècnics  

o Matriu inversa de Leontief  

o Multiplicadors de producció, ocupació i valor afegit  

http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=1.1&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=1.2&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=1.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=2.1.1&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=2.1.3.1&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=2.2.1&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=2.2.3.1&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.1&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.2&lang=es
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 Resultats per a 82 branques de l’economia 

 Taula simètrica 

 Informació complementària 

o Matriu de coeficients tècnics  

o Matriu inversa de Leontief  

o Multiplicadors de producció, ocupació i valor afegit  

 

Encara que l'explicació detallada de les taules està disponible a la web de l’IDESCAT 

(www.idescat.cat/dades/mioc/2011/), a continuació es resumeix el significat de les 

principals taules.  

La taula i d'origen (TO) informa sobre l'oferta (producció interior i importacions), mentre 

que la taula de destinació (TD) informa sobre la destinació dels recursos que van a la 

demanda intermèdia o a la demanda final interior o exterior.  

Tant les fileres de la taula i d'origen (TO) com les de la taula de destinació (TD) es 

refereixen a productes o activitats homogènies, de manera que els totals de les dues 

taules han de ser idèntics i han de reflectir l'equilibri del sistema. 

A més la taula de destinació (TD) ofereix a les seves columnes, informació sobre el valor 

afegit per branca d'activitat principal; això és, la remuneració al treball i al capital 

(inputs primaris). Aquesta remuneració més els consums intermedis ofereixen un valor 

de la producció per branca en activitat principal.  

La taula simètrica (TS) es deriva de les anteriors i reprodueix l'equilibri oferta-demanda 

d'una economia, sintetitzant l'equilibri entre el total dels usos i dels recursos d'una 

economia ja que l'oferta total a preus bàsics per producte (vector fila) és igual a la 

demanda total a preus bàsics per producte (vector columna).  

 

2.2.4 Les característiques del sector de la mobilitat 

La mobilitat no és, en sentit estricte, un sector productiu de l’economia, al contrari 

agrupa diversos sectors productius destinataris (finals i intermedis) i activitats 

difícilment integrables en transferències de béns i serveis  entre productors i destinataris 

intermedis i /o finals (consumidors). 

Per exemple, la mobilitat en Transport Públic, representa clarament un Servei de 

Transport ofert per les empreses operadores als usuaris, i resulta doncs ben identificable 

com a sector econòmic en les taules INPUT-OUTPUT. 

Per contra, en el cas de la mobilitat en vehicle privat, és el propi usuari final (conductor) 

qui realitza un servei per a ell mateix o els seus acompanyants (com a usuari final). En 

aquest cas, podríem considerar aquesta mobilitat com una demanda d’usuari final, on 

els sectors econòmics proveïdors d’aquest servei serien aquells subministradors dels 

elements necessaris per a la seva realització (per exemple la venda del cotxe a l’usuari, 

http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.3&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.1&lang=es
http://www.idescat.cat/dades/mioc/2011/?id=3.2.2.2&lang=es
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o la despesa en carburant, lubricants, etc.). En aquest cas, determinar l’impacte 

econòmic passaria per considerar aquestes transferències econòmiques i la seva 

identificació a les taules input-output. 

L’anàlisi d’aquests dos elements condiciona aspectes claus de la metodologia a seguir, 

com són: 

 L’Eina de Treball a seleccionar en el marc INPUT-OUTPUT  haurà de ser aquella 

que: 

o aporti un major grau de detall en relació als sectors més directament 

relacionats amb la mobilitat; 

o permeti d’una forma més directa l’estimació del coeficients buscats. 

 Un esforç important en la correcte translació entre activitat de mobilitat i 

relacions econòmiques sectorials del marc INPUT-OUTPUT, evitant duplicitats i/o 

oblits. 

 

2.3 Desenvolupament de la Metodologia Input-Output 

2.3.1 Tasques per a la seva definició  

D’acord amb totes les anàlisis i consideracions realitzades, la metodologia emprarà  les 

taules simètriques amb els multiplicadors de producció, ocupació i valor afegit, per a un 

nivell de desagregació de 82 branques i consistirà en la realització de les següents 

tasques: 

1. Selecció de les branques relacionades directa o indirectament amb la mobilitat i el 

transport: serveis de transport; construcció d’infraestructures, vendes de material 

mòbil,..., d’entre les 82 branques disponibles del Marc INPUT-OUTPUT de 

Catalunya  

2. Establiment de relacions entre les branques seleccionades i les partides de costos 

del model de costos socials i ambientals a la mobilitat a la RMB, mode per mode. 

3. Estimació dels imports corresponents a cada combinació de branca/mode. 

4. Agrupació dels diversos modes en grups de mobilitat del transport.  

5. Obtenció dels imports totals per Grup de Mobilitat/Branca.  

6. Estimació dels impactes econòmics de cada Branca/Grup, com aplicació als 

imports anteriors dels multiplicadors corresponents. 

 

A continuació es detalla amb exemples concrets cadascuna de les tasques comentades. 



COSTOS SOCIALS I AMBIENTALS DE LA MOBILITAT A LA RMB, ANY 2014.  

Fase I - Metodologia per a la comptabilitat ampliada de la mobilitat 

P210H81 

Gener 2017 

Pàg. 16 de 33 

 

 

 

2.3.2 Selecció de les branques  

D’acord amb els elements que intervenen principalment a la mobilitat i el sector del 

transport, s’escullen les següents 9 branques entre les 80 del marc INPUT-OUTPUT de 

Catalunya, 2011: 

Branca Productes (Codi CPA) 

16 Coc i productes de refinació del petroli (19) 

17 Productes químics (20) 

19 Productes de cautxú i plàstics (22) 

35 Treballs de construcció (41-43) 

36 Serveis venda i reparació vehicles motor i motocicletes (45) 

39 Serveis transport per ferrocarril (491-492) 

40 Altres serveis transport terrestre de passatgers (493) 

41 Serveis transport mercaderies per carretera i per canonada (494-495) 

55 Serveis auxiliars serveis financers i assegurances (66) 

Taula 1.- Selecció de branques relacionades amb la mobilitat i el transport d’entre les 82 disponibles. 

Nota: el Codi CPA, entre parèntesi, és el codi de Classificació Estadística de Productes per activitats 

segons el Reglament (CEE) 451/2008 del Parlament Europeu.  

 

2.3.3 Establiment de relacions entre branques productives i modes de transport   

Arribats a aquest punt és important tenir en compte la significació de cada partida de 

costos en relació al contingut i metodologia seguida en la determinació dels 

multiplicadors obtinguts i emprats segons la sistemàtica INPUT-OUTPUT. 

D’aquesta manera podem establir tres grans grups de partides: 

1. Costos d’empreses que ofereixen serveis de transports als usuaris finals i/o a altres 

empreses.  

2. Costos de les infraestructures de transport.  

3. Costos de la mobilitat en vehicles privats.   
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2.3.3.1 Costos d’empreses que ofereixen serveis de transports 

En aquest grup se situarien les següents partides de costos: 

 Trens de Rodalies 

 Trens Regionals 

 Trens AVE i llarga distància 

 Tramvia i Metro 

 Transport de mercaderies per ferrocarril 

 Bus urbà 

 Bus interurbà 

 Taxis 

 Bicicleta pública 

 Transport de mercaderies per carretera  

 

Els serveis de transport estan directament contemplats a les taules INPUT- OUTPUT en 

tres branques específiques presentades en la taula a continuació: 

Branca Productes (Codi CPA) 

39 Serveis transport per ferrocarril (491-492) 

40 Altres serveis transport terrestre de passatgers (493) 

41 Serveis transport mercaderies per carretera i per canonada (494-495) 

Taula 2.- Selecció de branques relacionades amb les empreses que ofereixen serveis de transports als 

usuaris finals i/o a altres empreses.  

Nota: el Codi CPA, entre parèntesi, és el codi de Classificació Estadística de Productes per activitats 

segon el Reglament (CEE) 451/2008 del Parlament Europeu. 

 

Així que per aquest grup es poden utilitzar directament els multiplicadors sobre els 

costos/ingressos de les partides, tal i com s’indica en la taula a continuació. 
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Partida de Costos Branca 

Trens de Rodalies 39 

Trens Regionals 39 

Trens AVE i llarga distància 39 

Tramvia i Metro 39 

Transport de mercaderies per ferrocarril 39 

Bus urbà 40 

Bus interurbà 40 

Taxis 40 

Bicicleta pública 40 

Transport de mercaderies per carretera 41 

Taula 3.- Assignació de branques a les partides de costos. 

 

2.3.3.2 Costos de les infraestructures de transport  

La majoria d’infraestructures de Transport a Espanya han estat finançades seguint un 

model de finançament públic, on les empreses privades de construcció construeixen per 

l’administració.  

En el cas de finançament mitjançant el model de concessió, existeixen diferències 

respecte al model de finançament públic en el sentit que hi ha un agent intermedi 

(concessionari) que assumeix el cost de les infraestructures per a poder explotar-les 

durant l’anomenat període de concessió a canvi dels peatges i cànons corresponents. 

Encara que aquest nou model estableix algunes diferencies conceptuals a nivell 

organitzatiu i financer, el cert és que a nivell productiu/propietari final són casos 

similars. En el cas que ens ocupa, únicament han de ser correctament tractats a l’hora 

de determinar els conceptes de cost a considerar. En aquest grup se situarien les 

següents partides de Costos: 

o Infraestructures viàries lliures de peatges 

o Infraestructures ferroviàries  

o Infraestructures viàries de peatge (concessions) 

En els primers dos casos, els imports a considerar són els costos de les inversions anuals 

realitzades; en el tercer (al no disposar d’aquests) es tindran en compte les recaptacions com a 

eina per a recuperar els costos d’inversió durant el període de concessió. 

És important tenir en compte que la consideració dels costos d’inversió de les infraestructures 

com a costos de construcció obliga a no considerar els costos d’ús de les infraestructures per 

part dels diferents modes de transport, en la seva estimació particularitzada. 
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Per aquest grup s’utilitza la branca específica de treballs de construcció (branca 35, 

productes CPA 41-43). 

 

2.3.3.3 Costos de la mobilitat en vehicles privats  

En aquest grup se situarien les següents partides de costos: 

 Turisme privat 

 Motocicleta 

 Bicicleta privada 

Totes les partides esmentades presenten unes característiques específiques a l’hora de 

considerar l’impacte econòmic a través de la metodologia dels multiplicadors de la 

metodologia INPUT-OUTPUT perquè, en aquest cas, el productor (conductor) i l’usuari 

final (persona que es mou)  coincideixen, sense intercanvis econòmics entre els dos.  

Per aquesta raó, els intercanvis econòmics es troben a les fases comercials anteriors de 

compra (i de complement al propi transport), per part del conductor, dels elements 

necessaris per portar a terme el transport: vehicles, carburants, pneumàtics, 

assegurances, etc. En realitat es tracta de demanda final sobre les empreses que 

fabriquen els components necessaris per a la mobilitat. 

Així que, per aquest grup, l’estimació es fa tenint en compte les branques de la 

metodologia INPUT-OUTPUT presentades en la taula a continuació: 

Branca Productes (Codi CPA) 

16 Coc i productes de refinació del petroli (19) 

17 Productes químics (20) 

19 Productes de cautxú i plàstics (22) 

36 Serveis venda i reparació vehicles motor i motocicletes (45) 

44 Serveis emmagatzematge i serveis auxiliars transport (52) 

55 Serveis auxiliars serveis financers i assegurances (66) 

Taula 4.- Selecció de branques relacionades amb la mobilitat en vehicles privats.  

Nota: el Codi CPA, entre parèntesi, és el codi de Classificació Estadística de Productes per activitats 

segon el Reglament (CEE) 451/2008 del Parlament Europeu. 

 

2.3.4 Estimació dels imports 

Per tal de realitzar l’estimació dels imports s’han de tenir en compte els següents 

principis: 
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 Per a cada mode, els imports s’obtenen com la suma de les partides de costos 

relatives a la branca corresponent  

 Els costos són anuals. 

 Sempre que es disposi dels valors, i d’acord amb la metodologia INPUT-OUTPUT, 

aquests haurien de ser valors de venda, i no pas de cost. En cas de no disposar 

dels valors de venda, s’utilitzen els valors de cost. 

 

2.3.5 Agrupació en Grups de Mobilitat 

Amb l’objectiu de desglossar els impactes segons les principals components de la 

mobilitat a la RMB, es proposa la següent agrupació de resultats: 

Transport 
col·lectiu 

Vehicle Privat 
Transport de 
Mercaderies 

Bicicleta Infraestructures 

Bus Urbà Turisme Privat Carretera Privada Viàries lliures 

Bus Interurbà Motocicleta Ferrocarril Pública Viàries de peatge 

Rodalies    Ferroviàries 

Regionals     

LD + AVE     

FGC     

Metro     

Tramvia     

Taxi     

Taula 5.- Grups de Mobilitat segons els quals s’avalua l’impacte macroeconòmic  

2.3.6 Obtenció dels imports totals per branques i Grups de Cost  

Simplement cal sumar els costos de totes les partides corresponents a cada grup. A la 

taula següent es mostren els resultats per l’any 2012 (Euros) corresponents a només 9 

branques d’entre les 14 seleccionades anteriorment, donat que la resta o no tenen 

relació amb la mobilitat terrestre (exemple: Serveis de Transport Aeri) i/o resulten 

substitutives entre elles (per exemple, vehicles a motor i serveis de venda i reparació de 

vehicles a motor): 
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 Branca-Producte (Codi CPA)  
Transport 
Collectiu 

Vehicle 
Privat  

Mercaderies  Bicicleta  Infrastruct. TOTAL 

                

16 
Coc i productes de refinació del 
petroli (19) 

0 1504980192 0 0 0 1504980192 

17 Productes químics (20) 0 72600650 0 0 0 72600650 

19 Productes de cautxú i plàstics (22) 0 145183081 0 0 0 145183081 

26 
Vehicles motor, remolcs i 
semiremolcs (29) 

0 0 0 0 0 0 

27 Altres materials de transport (30) 0 0 0 0 0 0 

35 Treballs de construcció (41-43) 0 7633765 0 7036033 1006472221 1021142019 

36 
Serveis venda i reparació vehicles 
motor i motocicletes (45) 

0 3832970429 0 29527797 0 3862498226 

39 
Serveis transport per ferrocarril 
(491-492) 

1106056606 0 18613111 0 0 1124669717 

40 
Altres serveis transport terrestre de 
passatgers (493) 

1377403385 1567384805 0 22155040 0 2966943230 

41 
Serveis transport mercaderies per 
carretera i per canonada (494-495) 

0 0 14188815150 0 0 14188815150 

55 
Serveis auxiliars serveis financers i 
assegurances (66) 

0 878449258 0 0 0 878449258 

 TOTAL  
2483459991 8009202180 14207428261 58718870 1006472221 25765281524 

 
9,64% 31,09% 55,14% 0,23% 3,91% 100,00% 

Taula 6.- Imports per grup i branca 

2.3.7 Estimació de l’impacte econòmic 

L’aplicació dels multiplicadors als totals obtinguts al punt anterior permet estimar 

l’impacte econòmic de les tres variables normalment considerades: 

A continuació podem veure l’exemple pel Transport Col·lectiu:  

Branques - Productes  
(Codi CPA)  

  Factors multiplicadors  Resultats  

  
Producció Ocupació        

Valor 
afegit 

Producció        
(Milió €) 

Ocupació       
(Persones) 

Valor afegit 
(Milió €) 

16 
Coc i productes de refinació del 
petroli (19) 

  1,27 0,93 0,14 0 0 0 

17 Productes químics (20)   1,53 4,04 0,36 0 0 0 

19 Productes de cautxú i plàstics (22)   1,41 6,58 0,42 0 0 0 

35 Treballs de construcció (41-43)   1,86 10,21 0,73 0 0 0 

36 
Serveis venda i reparació vehicles 
motor i motocicletes (45) 

  1,39 10,25 0,81 0 0 0 

39 
Serveis transport per ferrocarril 
(491-492) 

  1,64 12,6 0,78 1814 13936 863 

40 
Altres serveis transport terrestre de 
passatgers (493) 

  1,48 13,26 0,79 2039 18264 1088 

41 
Serveis transport mercaderies per 
carretera i per canonada (494-495) 

  1,57 10,09 0,54 0 0 0 

55 
Serveis auxiliars serveis financers i 
assegurances (66) 

  1,39 7,03 0,8 0 0 0 

                  

  TOTAL          3852 32201 1951 

Taula 7.- Impacte econòmic del Transport Col·lectiu 
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I a la taula següent es recullen els resultats totals per a cada grup modal de mobilitat : 

GRUPS MODALS  

Producció  Ocupació  Valor afegit  

Milio 
Euros  

% 
 

Persones 
% 

Milió 
Euros 

% 

TRANSPORT COLLECTIU    3852 9,82% 32201 12,60% 1951 12,38% 

VEHICLE PRIVAT    11110 28,32% 68973 26,99% 5349 33,95% 

MERCADERIES    22307 56,86% 143400 56,12% 7676 48,72% 

BICICLETA    87 0,22% 668 0,26% 47 0,30% 

INFRAESTRUCTURAS    1872 4,77% 10276 4,02% 735 4,66% 

                

TOTAL   39228 100,00% 255518 100,00% 15758 100,00% 

Taula 8.- Impacte macroeconòmic de la mobilitat 2012 a la RMB sobre Catalunya segons grup de 

mobilitat. 

Els resultats de la taula anterior indiquen els impactes macroeconòmics a nivell 

Catalunya derivats de les actuacions/usos dels sectors econòmics realitzats à l’àmbit de 

la RMB.  
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3 ANÀLISI DELS RESULTATS PRELIMINARS 

Aplicant aquesta metodologia, resulta que la mobilitat a l’àrea de la RMB va produir a 

Catalunya i a l’any 2012, un impacte de 39.228 Milions d’Euros en termes de producció 

i de 15.758 Milions d’Euros en termes de Valor afegit. Al mateix temps va generar 

255.500 llocs de treball.  

L’anàlisi de resultats consistirà en la realització d’una anàlisis de contrast dels valors 

obtinguts, tal i com s’explica en el següent apartat.   

 

3.1 Anàlisi de contrast 

L’anàlisi de contrast té per objectiu assegurar que els valors obtinguts segons la 

metodologia proposada a la RMB resulten (en la seva globalitat) coherents amb resultats 

disponibles comparables. En concret, es proposa una comparació amb els resultats 

obtinguts de l’explotació de les taules INPUT-OUTPUT de Catalunya (TIOC) més recent 

(2001) actualitzats al 2012. 

L’anàlisi consisteix en comparar els valors de produccions obtinguts per als sectors 

considerats al sistema de mobilitat de la RMB (any 2012), segons la metodologia 

proposada, amb els valors que apareixen al darrer Marc INPUT-OUTPUT de Catalunya 

(any 2001); aquests últims, òbviament, s’han homogeneïtzat al mateix any i àmbit 

geogràfic per a la seva comparació. S’han escollit les següents variables per a la 

comparació: 

 El valor dels Usos/Produccions del sectors relacionats amb la mobilitat. 

 L’ocupació dels sectors anteriors. 

 

3.1.1 Contrast dels Usos/Produccions 

Pel cas dels Usos/Produccions es procedeix de la manera següent:  

1) Identificació dels productes que tenen a veure amb la mobilitat a les Taules “Rendes 

de l’activitat - 122 productes-“ (Àmbit Catalunya per l’any 2001). 

En concret, s’han escollit els següents productes: 

Producte 

Prod. Energètics  

Prod, Refinació Petroli 

Prod. Cautxú 

Elements Formigó, guix i ciment i pedra  

Elements metàl·lics per a la construcció  
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Producte 

Motors Elèctrics i cables elèctrics 

Vehicles de motor i carrosseries  

Altres materials de transport  

Energia Elèctrica  

Gas i combustibles gasosos 

Obres enginyeria civil 

Comerç i reparació vehicles de motor 

Transport per ferrocarril 

Altres tipus de transport terrestre 

Activitats afins al transport  

Taula 9.- Productes seleccionats de les TIOC 

 

2) Determinació per a cada producte dels percentatges corresponents a la mobilitat 

terrestre segons diverses fonts documentals i hipòtesis realitzades. 

Producte % Mobilitat terrestre 

Prod. Energètics  60% 

Prod, Refinació Petroli 5% 

Prod. Cautxú 25% 

Elements Formigó, guix i ciment i pedra  55% 

Elements metàl·lics per a la construcció  30% 

Motors Elèctrics i cables elèctrics 5% 

Vehicles de motor i carrosseries  98% 

Altres materials de transport  98% 

Energia Elèctrica  30% 

Gas i combustibles gasosos 5% 

Obres enginyeria civil 55% 

Comerç i reparació vehicles de motor 98% 

Transport per ferrocarril 100% 

Altres tipus de transport terrestre 100% 

Activitats afins al transport  10% 

Taula 10.- Participació de la mobilitat terrestre en cada producte seleccionat de les TIOC  

 

3) Determinació dels Usos (Vendes) dels productes per l’any 2001 i l’àmbit de 

Catalunya, segons les dades de les TIOC 2001. 

Producte 
Total Usos 

2001 
% Mobilitat 
terrestre 

Total Usos Mob. 
Terrestre 2001 

Prod. Energètics 3.449.272 60% 2.069.563 

Prod, Refinació Petroli 5.351.549 5% 267.577 

Prod. Cautxú 1.367.613 25% 341.903 

Elements Formigó, guix i ciment i pedra 2.247.511 55% 1.236.131 
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Producte 
Total Usos 

2001 
% Mobilitat 
terrestre 

Total Usos Mob. 
Terrestre 2001 

Elements metàl·lics per a la construcció 3.214.629 30% 964.389 

Motors Elèctrics i cables elèctrics 3.589.392 5% 179.470 

Vehicles de motor i carrosseries 12.689.519 98% 12.435.729 

Altres materials de transport 1.668.583 98% 1.635.211 

Energia Elèctrica 4.514.339 30% 1.354.302 

Gas i combustibles gasosos 1.182.268 5% 59.113 

Obres enginyeria civil 7.220.783 55% 3.971.431 

Comerç i reparació vehicles de motor 4.901.796 98% 4.803.760 

Transport per ferrocarril 467.575 100% 467.575 

Altres tipus de transport terrestre 7.767.746 100% 7.767.746 

Activitats afins al transport 5.785.827 10% 578.583 

Total 65.418.402  38.132.483 

Taula 11.- Usos dels productes per l’any 2001 i l’àmbit de Catalunya, segons dades TIOC 2001 

 

4) Actualització de les dades anteriors a l’any 2012, tenint en compte la inflació 

acumulada durant el període 2001-2012 a Catalunya. 

D’acord amb les dades de l’INE (Cálculo de variaciones del IPC por Comunidades 

Autónomas), entre els anys 2001 i 2012 es va produir un increment del 36,5% de l’IPC a 

Catalunya. 

Total Usos Mob 
Terrestre 2001 

IPC 2001-
2012 

Total Usos Mob 
Terrestre 2012 

38.132.483 36,5 52.050.839 

 

5)  Determinació de la part corresponent a la RMB  

Segons l’Estudi dels costos del transport terrestre a Catalunya, en termes de mobilitat 

normalitzada total (veh-km), la RMB significava al 2010 un 52,9% del total de la 

mobilitat a Catalunya. 

 

6)  Obtenció del valor global dels Usos com a multiplicació del valor actualitzat à l’any 

2012 i el percentatge corresponent a la RMB. 

Total Usos Mob 
Terrestre 2012 

% RMB/Catalunya 
Total Usos Mob RMB 

2012 

52.050.839 52,9% 27.586.945 

 

7) Comparació entre els valors del total de Usos/Produccions a Catalunya deguts a la 

mobilitat a la RMB  obtinguts amb les dues metodologies (Mètode TIOC 2001 
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actualitzades a 2012 i Metodologia proposada, aplicant els multiplicadors de les 

taules input-output a les partides de costos RMB 2012):  

Usos/Produccions Mobilitat Terrestre RMB 2012 

Mètode TIOC 2001 
actualitzades a 2012 

Metodologia 
proposada 

Diferència 

27.586.945 25.765.281 -6,77% 

 

3.1.2 Contrasts de l’ocupació 

En el cas de l’ocupació es procedeix de la manera següent: 

1) Identificació dels productes que tenen a veure amb la mobilitat a les Taules “Rendes 

de l’activitat - 122 productes-“ (Àmbit Catalunya per l’any 2001). 

Els mateixos que en el cas anterior. 

 

2) Determinació per a cada producte dels percentatges corresponents a la mobilitat 

terrestre segons diverses fonts documentals i hipòtesis realitzades. 

Els mateixos que en el cas anterior 

 

3) Determinació de l’ocupació (llocs de treball) dels productes per l’any 2001 i l’àmbit 

de Catalunya, segons les dades de les TIOC 2001.  

Producte 
Ocupació 
Catalunya 

(persones) 2001 

% Mobilitat 
terrestre 

Ocupació 2001 
Catalunya Mob. 

Terrestre 

Prod. Energètics 543 60% 326 

Prod, Refinació Petroli 1.234 5% 62 

Prod. Cautxú 7.309 25% 1.827 

Elements Formigó, guix i ciment i pedra 11.810 55% 6.496 

Elements metàl·lics per a la construcció 33.674 30% 10.102 

Motors Elèctrics i cables elèctrics 14.515 5% 726 

Vehicles de motor i carrosseries 33.854 98% 33.177 

Altres materials de transport 7.735 98% 7.580 

Energia Elèctrica 5.086 30% 1.526 

Gas i combustibles gasosos 1.636 5% 82 

Obres enginyeria civil 83.542 55% 45.948 

Comerç i reparació vehicles de motor 60.585 98% 59.373 

Transport per ferrocarril 7.226 100% 7.226 

Altres tipus de transport terrestre 84.457 100% 84.457 

Activitats afins al transport 29.325 10% 2.933 

TOTAL 382.531  261.840 

Taula 12.- Ocupació dels productes per l’any 2001 i l’àmbit de Catalunya, segons dades TIOC 2001 
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4) Actualització de les dades anteriors a l’any 2012, tenint en compte l’increment de 

població a Catalunya en el període 2001-2012, l’increment de productivitat i 

l’increment d’atur produït també durant el període. 

Segons dades de l’IDESCAT la població catalana va créixer un 20%, es va produir un 

increment de la productivitat del 4% i es va passar d’una tassa d’atur del 15% (2001) 

al 22% (2012). 

Ocupació  2001 
Catalunya Mobilitat 

terrestre 

Increment 
Població 

Catalunya 2001-
2012 

Coeficient 
Variació Tassa 

d’atur  

Increment 
Productivitat 

Catalunya 2001-
2012 

Ocupació 2012 
Catalunya Mobilitat 

Terrestre  

261.840 20% 0,93 4% 261.841 

 

5) Translacions dels valor de Catalunya als de la RMB, tenint en compte que la població 

d’aquesta és aproximadament un 68% de la població d’aquella. 

Ocupació 2012 Catalunya 
Mobilitat Terrestre 

Població RMB / 
Població Catalunya 

Ocupació 2012 per Mob. 
Terrestre RMB 

261.841 68% 178.052 

 

6) Comparació entre els valors del total de Ocupació a Catalunya deguda a la mobilitat 

a la RMB  obtinguts amb les dues metodologies (Mètode TIOC 2001 actualitzades a 

2012 i Metodologia proposada aplicant els multiplicadors de les taules input-output 

a les partides de costos RMB 2012): 

Ocupació 2012 Mobilitat Terrestre RMB 

Mètode TIOC 2001 
actualitzades a 2012 

Metodologia 
proposada 

Diferència 

178.052 204.414 14,81% 

 

Es pot concloure que, pel que fa als usos/produccions, la Metodologia proposada aplicant 

els multiplicadors de les TIOC 2011 a les partides de costos RMB 2012 dona resultats 

semblants als que es poden obtenir actualitzant al 2012 l’explotació més recent 

disponible de les taules INPUT-OUTPUT de Catalunya (TIOC 2001).  

Pel que fa a l’ocupació, tot i que hi ha certa diferència entre els valors obtinguts amb 

les dues metodologies, aquesta no és rellevant en termes d’ordre de magnitud  i pot 

tenir causes que tenen a veure amb les hipòtesis realitzades que actualment són molt 

difícils de verificar/acotar amb les dades disponibles. 
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3.2 Conclusions  

L’objectiu de l’avaluació macroeconòmica consisteix en estimar l’impacte que pot tenir 

el conjunt del sistema de mobilitat a l’àmbit de la RMB (Inversions, Adquisicions, 

Operacions, Serveis,..) sobre les variables econòmiques del territori català. 

Aquestes actuacions són portades a terme pels diferents actors econòmics, organismes i 

ciutadans durant un període temporal de referència, que per comoditat, significació i 

disponibilitat de dades es considerarà anual. 

Una anàlisi de metodologies específiques emprades fins ara per l’avaluació de l’impacte 

macroeconòmic de la mobilitat demostra que:  

 No s’han trobat exemples específics per a la Mobilitat considerada com un sector 

en si mateix (infraestructures, serveis de transport i mobilitat privada)  ; ni 

tampoc pel Sistema de Transports (infraestructures i serveis de transport).  

 S’han realitzat estudis d’impacte macroeconòmic en el cas d’actuacions 

infraestructurals (esquemes globals i infraestructures concretes).  

Com a conseqüència de les anàlisis realitzades als punts anteriors, i considerant la 

informació disponible, per a l’avaluació macroeconòmica de la mobilitat a l’àmbit de la 

RMB es proposa una metodologia basada en: 

1) La utilització de les Taules Input-Output més actualitzades de l’IDESCAT  

2) L’ús de les dades i resultats de l’Estudi de Costos socials i ambientals de la 

mobilitat a la RMB, any 2014, objecte d’aquest treball. 

3) La consideració de les característiques específiques de la mobilitat com a 

Sector Econòmic a Catalunya i a la RMB. 

L’aplicació d’aquesta metodologia a les partides de l’estudi de Costos socials i 

ambientals de la mobilitat a la RMB a l’any 2012, ofereix els resultats recollits a la taula 

següent per als diversos grups de mobilitat proposats: 

GRUPS MODALS  

Producció  Ocupació  Valor afegit  

Milio 
Euros  

% 
 

Persones 
% 

Milió 
Euros 

% 

TRANSPORT COLLECTIU    3852 9,82% 32201 12,60% 1951 12,38% 

VEHICLE PRIVAT    11110 28,32% 68973 26,99% 5349 33,95% 

MERCADERIES    22307 56,86% 143400 56,12% 7676 48,72% 

BICICLETA    87 0,22% 668 0,26% 47 0,30% 

INFRAESTRUCTURAS    1872 4,77% 10276 4,02% 735 4,66% 

                

TOTAL   39228 100,00% 255518 100,00% 15758 100,00% 

Taula 13.- Impacte macroeconòmic de la mobilitat 2012 a la RMB sobre Catalunya segons grup de 

mobilitat. 
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Per a determinar la bonança de les dades obtingudes finalment es realitza una anàlisi de 

contrast. Aquesta anàlisi té com a objectiu assegurar que els valors obtinguts per al 

sistema de mobilitat de la RMB resulten (en la seva globalitat) coherents amb els 

resultats obtinguts a les taules INPUT-OUTPUT més recents de Catalunya.  

L’anàlisi consisteix en comparar els valors de produccions obtinguts per als sectors 

considerats al sistema de mobilitat de la RMB (any 2012), amb els valors que apareixen 

al darrer Marc INPUT-OUTPUT de Catalunya (any 2001) actualitzats al mateix any i àmbit 

geogràfic per a la seva comparació.  

De l’anàlisi realitzada es pot concloure que tot i que hi ha diferencies entre els valors 

obtinguts amb les dues metodologies, aquests no són rellevants (en termes d’ordre de 

magnitud)  i poden tenir causes que tenen a veure amb les hipòtesis realitzades que 

actualment són impossibles de verificar/acotar amb les dades disponibles. 

Es proposa doncs avaluar els impactes macroeconòmics  de la mobilitat a l’àmbit de 

l’RMB sobre l’economia catalana (comptabilitat ampliada de la mobilitat) per a l’any 

2014, mitjançant la utilització de les taules Input-Output de Catalunya, publicades per 

l’IDESCAT. Els factors d’aquestes taules s’aplicaran per tant a les diferents partides de 

Costos considerades per l’estudi de Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB 

a l’any 2014 per tal d’obtenir els impactes macroeconòmics en termes de VAB (Valor 

Afegit Brut), Llocs de treballs (Ocupació) i Producció.  
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ANNEX 1. BENCHMARKING METODOLOGIES PER A 
L’AVALUACIÓ MACROECONÒMICA 
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Les Infraestructures de la Mobilitat a Catalunya – Documents Tècnics (Cercle 

d’Economia).  

Autors: Francesc Robusté; Alvar Garola, Andreu Ullied i Miller Salas. 

L'estudi intenta determinar l’impacte econòmic de les infraestructures, diferenciant 

entre: 

 Els efectes durant la construcció 

 Els efectes durant l’operació 

En el primer grup s’identifiquen 3 tipus d’efectes: 

 Efectes macroeconòmics 

 Efectes sectorials 

 Efectes sobre el cicle econòmic  

Respecte als segons (els primers no són més que una agrupació en termes de producció 

dels segons amb consideració del sector públic i consideracions de tipus macroeconòmic 

com la inflació,.. i els tercers analitzen efectes a llarg termini lligats a estratègies 

d’acceleració-desacceleració econòmica); el treball indica que per a cada sector, els 

efectes econòmics de les infraestructures es reflecteixen en les següents variables: 

 Producció 

 Valor afegit Brut 

 Consums intermedis 

 Consum Final 

 Formació Bruta de Capital 

 Requeriments d’Ocupació 

 Fluxos (Demanda Total – Demanda Interna) 

Per analitzar aquests efectes, s’utilitza la tècnica d’anàlisi de les Taules INPUT-OUTPUT 

que relacionen bilateralment tots els sector productius o activitats econòmiques entre 

si. El Resultat final d’aquesta tècnica és que a cada sector se li assigna un factor 

d’arrossegament (com sector demandant d’inputs d’altres sectors) i un factor 

d’estrangulament (com sector oferent d’inputs als altres sectors) així com una mitjana 

geomètrica d’ambdós factors. És a dir, amb aquesta metodologia resulta possible 

diferenciar els efectes produïts per la inversió pública sobre el conjunt dels sector 

econòmics, diversificant les conseqüències segons els mitjans d’inversió, permetent 

alhora obtenir la matriu de produccions a partir de la matriu de la demanda agregada. 
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Pel que fa al Pla Director d’Infraestructures, es van realitzar simulacions per a conèixer 

els efectes que una inversió publica de 600 milions d’euros en ferrocarrils i carreteres 

produeix sobre els diferents sectors de l’activitat econòmica. La conclusió més 

significativa és que la construcció i l’obra civil podia generar a nivell nacional al voltant 

de 522 i 540 milions d’Euros respectivament. 

Pel que fa referència als efectes durant l’operació de les infraestructures, es van 

considerar dos efectes.  

 Efectes sobre la productivitat del capital privat. 

 Efectes regionals  

Resultats obtinguts a l’aplicar models economètrics basats en funcions de producció 

agregada tipus Cobb-Douglas, amb motiu de la redacció del PDI i amb la finalitat 

d’estudiar la possible correlació entre la inversió pública i la productivitat, van donar 

com a resultat un valor significatiu de l’elasticitat de 0,23. En el cas de considerar com 

inversió solament les infraestructures de transport l’elasticitat obtinguda va anar entre 

0,16 i 0,18 , el que posa de manifest que l’impacte de la inversió publica sobre la 

productivitat va procedir en la seva major part del sector transport. 

 

El Transporte: Importància econòmica.  

Autors: Analistas Económicos de Andalucía.  

El document destaca l’impacte que la construcció d’infraestructures pot tenir en 

determinats elements de competitivitat del sistema econòmic. Entre d’altres: 

 La reducció dels costos generalitzats del transport  

 La reducció del número de accidents i les externalitats 

 La millora de la productivitat  

 Els nivells d’activitat  

 Increment de les àrees de mercat de les empreses 

 Valoració del territori 
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Measuring Economic Impacts of projects and programs. 

Autors: Glen Weisbord, Economic Development Research Group; Burton Weisbord, 

Economics Dpt, Morthwestern Univ.  

 

El document analitza els principals mètodes per a l’avaluació macroeconòmica de la 

realitat econòmica d’un país o regió en un període determinat, identificant bàsicament 

dos tipus de metodologies: 

 Les taules INPUT-OUTPUT. Són taules que recullen en termes econòmics les 

relacions de compres i vendes entre empreses en un determinat país o regió. 

Utilitzen informació del tipus: Quins INPUTS d’altres indústries són utilitzats per 

produir una unitat monetària de producte per una indústria concreta?; Quantes 

d’aquestes vendes són subministrades per firmes localitzades fora de l’àrea 

d’estudi?  Els models Input-Output subministren multiplicadors que són utilitzats 

per calcular el total dels efectes directes, indirectes i  induïts  sobre els llocs de 

treball, ingressos i vendes generades per una unitat monetària de despesa en 

diversos tipus de mercaderies i serveis dins l’àrea d’estudi.  Els models Input-

Output poden ser utilitzats directament per estimar el total d’ingressos i llocs de 

treball deguts a canvis en una activitat (per exemple, tancament i obertura de 

una nova planta industrial), i per estimar els impactes de canviaments en el nivell 

de despesa (per exemple, turisme o activitats de construcció). No obstant, aquests 

models tenen algunes limitacions perquè no cobreixen impactes dinàmics en el 

temps. A més, no consideren Utilitzats per ells mateixos, sense cap complement, 

no consideren els possibles impactes sobre nivells salarial, valor de les propietats, 

nivells de productivitat, ni variacions de població i/o distribució de 

clients/proveïdors.  Tampoc poden determinar impactes deguts a modificacions 

de costos degut a canvis en la competitivitat. 

 

 Models de simulació. Es tracta de models economètrics d’equilibri  que precisen 

de sofisticats  programes d’ordinador. Inclouen totes les funcions dels models I/O 

més funcions addicionals per determinar impactes deguts a futurs canvis en 

costos, preus, salaris, impostos, productivitats i altres aspectes relacionats amb 

la competitivitat. Poden ser directament aplicats per determinar els impactes 

sobre els ingressos, i llocs de treballs per la localització industrial, la activitat i la 

distribució de despesa. Per contra, aquests models resulten molt costosos en 

relació als models I/O. 
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