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Acrònims  

ATM  Autoritat del Transport Metropolità  

BDens Baixa Densitat 

EMQ Enquesta de Mobilitat Quotidiana 

EMEF Enquesta de la Mobilitat en dia feiner 

EPTMC  Enquesta Permanent del Transport de Mercaderies per 

Carretera 

IDESCAT Institut d’Estadística de Catalunya 

OCTDV Observatori de Costos del Transport Discrecional de Viatgers a 

Catalunya 

OFE Observatorio del Ferrocarril en España 

pdM Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de 

Barcelona 

pdI Pla Director d’ Infraestructures de Catalunya 

PQA Pla de Qualitat de l’Aire 

PAMQA Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 

PMQA Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 

RMB Regió Metropolitana de Barcelona 

VdT Valor del temps 
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1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI I MARC DE REFERÈNCIA 

Els anys 2006, 2008, 2010, 2012 l’ATM, en el marc dels treballs d’elaboració del 

Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM 2007-

2012), es van realitzar quatre estudis d’actualització dels costos socials i 

ambientals a l’àmbit de la RMB referits respectivament als anys 2004, 2006, 

2008 i 2010.  

Posteriorment, en el 2014, en el marc del nou pdM 2013-2018, es van estimar 

els costos del transport per a l’any 2012. 

L’objectiu general del present treball és doncs el càlcul dels costos anuals del 

transport dins de l’àmbit de competència de l’ATM (RMB) a l’any 2014, 

mitjançant l’actualització de totes les dades d’entrada, dels paràmetres de 

mobilitat, consum i emissions recentment calculades per l’ATM, així com de les 

metodologies de càlcul d’algunes components dels costos interns i externs 

respecte a les emprades a l’estudi anterior, relatiu a l’any 2012.  

El present treball es desenvolupa en el marc del seguiment del pdM 2013-2018 

i de l’assoliment dels seus objectius al 2018. Aquest Pla director té per objecte 

la planificació de la mobilitat de la regió tenint present tots els modes de 

transport de passatgers i mercaderies, d’acord amb els principis i objectius de 

la Llei de la Mobilitat del 2003 i les Directrius Nacionals de Mobilitat  i en 

coherència amb el planejament territorial vigent a la RMB. 

El pdM vigent, que cobreix el període 2013-2018, proposa mesures 

d’optimització de l’ús de les infraestructures viàries i ferroviàries a l’àmbit de 

la RMB, així com de millora de la seva rendibilitat ambiental i social, que 

preveuen també l’avaluació de l’eficiència de diferent alternatives, tant 

globals del pla com en temes específics.  

Com a objectius complementaris, es plantegen la millora i el complement 

d’algunes de les metodologies de càlcul adoptades en el darrer estudi, per tal 

d’avaluar més acuradament la incorporació de les mesures previstes en el pdM 

amb un fort impacte sobre els costos socials i ambientals, com la introducció 

de nous carburants, les noves tipologia de vehicles, així com les infraestructures 

vinculades a millorar l’eficiència dels modes de transport, els elements 

tecnològics i d’altres actuacions que es puguin suscitar en el curs de la revisió 

del pdM.  
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Finalment es du a terme una anàlisi comparativa dels resultats respecte als 

obtinguts pels anys anteriors, però calculats amb la nova metodologia 2014, per 

tal de poder anualitzar l’evolució dels indicadors de manera independent a la 

metodologia de càlcul adoptada.  

Una vegada establertes les metodologies i calculats els resultats per l’any 2014 

a l’àmbit de l’RMB, es calculen els resultats relatius als diferents subàmbits 

definits al pdM que s’afegeixen en un document separat:  

 Subàmbit d’actuació del Pla de Millora de Qualitat de l’Aire (PMQA): 

 Subàmbit de Baixa densitat (BDens) 

Els resultats d’aquests subàmbits s’avaluen considerant la seva sensibilitat als 

paràmetres i variables de mobilitat amb l’objectiu de proposar accions tant per 

optimitzar i augmentar el grau d’eficiència del sistema de transport de la RMB 

en el seu conjunt, com per actuar en aspectes concrets de les externalitats 

(àmbit urbà, interurbà...). En aquest sentit, es realitzen proves d’impactes de 

diferents mesures (energètiques, mobilitat, etc.). 

Tots aquests objectius es concreten en tres fases: 

 FASE I: Revisió de les metodologies de càlcul i  actualització del 

Simulador (Proposta de canvis metodològics respecte a l’estudi 2012) 

 Fase II: Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014. 

 FASE III: Costos socials i ambientals de la mobilitat als subàmbits del 

pdM, 2014 i Estimació dels Costos a la RMB per l’any 2015 

El present document constitueix l’informe corresponent a la FASE II de 

l’assistència tècnica, que s’estructura en les tasques descrites en el següent 

apartat. 
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2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENT I CONSIDERACIONS GENERALS 

 Estructura del document 

La metodologia de treball s’organitza en les tasques  que es descriuen a 

continuació i es detallen en el present document. 

1. Revisió i millora de la metodologia de càlcul dels costos interns i 

externs. 

Aquest apartat consisteix en realitzar una anàlisi crítica de les 

metodologies emprades en l’anterior estudi i actualitzar-les, tant en 

referència als costos interns com als externs, sempre considerant les 

bones pràctiques i les indicacions metodològiques proporcionades per la 

Unió Europea i l’estat Espanyol. La revisió metodològica consta dels 

següents punts: 

 Actualització puntual dels models de càlculs: descripció dels 

principals canvis introduïts des del punt de vista metodològic 

respecte els estudis anteriors en les diferents partides 

relacionades a l’avaluació dels costos interns i externs. 

 Revisió del càlcul i el tractament de les variables de mobilitat i 

funcionals: anàlisi crítica i actualització de les metodologies 

emprades per determinar les diferents variables de mobilitat i 

funcionals, claus per l’obtenció dels diferents costos resultants. 

 Revisió del càlcul i l’assignació dels costos d’infraestructura als 

diferents modes de transport.  

2. Actualització de les eines de càlcul (simulador), de les variables de 

mobilitat i funcionals.  

Aquesta tasca consisteix en implementar les actualitzacions i les millores 

al simulador de manera conseqüent als canvis metodològics introduïts en 

cadascuna de les eines necessàries pel càlcul dels diversos costos interns 

i externs. 

A més, s’implementen millores al simulador de costos per tal d’agilitzar 

els processos d’entrada de dades, de seguiment i traçabilitat dels càlculs 

i de generació i comparació de resultats; una sèrie d’aportacions que en 

definitiva permeten a l’usuari treballar de forma més còmoda i eficient. 
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3. Quantificació dels elements i costos (Infraestructures, costos interns i 

externs) i anàlisi dels resultats per a l’any 2014. 

A partir de les metodologies definides en la primera tasca i del procés de 

recollida de dades d’entrada, es calculen els valors dels diferents costos 

dels transport a la RMB obtinguts per a l’any 2014 i es realitza una anàlisi 

dels resultats obtinguts. 

4. Anàlisi comparativa dels resultats. 

Un cop obtinguts els resultats per a l’any 2014 amb les noves 

metodologies proposades, es realitzen també els càlculs amb les dades 

d’entrada referides a l’any 2012 (objecte de l’estudi anterior) per tal de 

poder comparar els resultats de manera independent a la metodologia 

de càlcul adoptada.  

5. Conclusions i Resum Executiu 

El document es complerta amb unes conclusions globals i l’elaboració 

d’un Resum Executiu que recull els aspectes més importants del treball 

realitzat, que es lliura en un document a part,  complementari a la 

present memòria. 

 
 Modes de transport 

Els modes de transport considerats en el present estudi queden detallats en la 

taula següent, on es classifiquen per una banda segons si es tracta de transport 

per carretera o per ferrocarril i per l’altra segons l’objecte de transport: 

mercaderies o passatgers (privat o públic). 

 Transport per carretera Transport per ferrocarril 

Transport privat de 
passatgers 

Turisme privat 
Motocicleta 

Bicicleta privada 

 
 
 

Transport públic de 
passatgers 

Autobús urbà 
Autobús interurbà 
Bicicleta pública 

Taxi 

Tramvia 
Metro 

Rodalies 
Regionals (Mitja Distància Renfe) 

Llarga Distància (LD, AVE) 

Transport de 
mercaderies 

Mercaderies carretera Mercaderies Ferrocarril 

Taula 1.- Modes de transport considerats 
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 Àmbit de la RMB 

L’àmbit del present estudi correspon al de competència de l’ATM pel qual es 

redacta el pdM: la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), que consta de 164 

municipis, comprèn 7 comarques de les 41 de tot Catalunya i presenta una 

superfície de 3.236,1 km2 (10% de l’extensió total de Catalunya) i una població 

de 5.026.709 habitants a l’any 2014 (dos terços del conjunt de Catalunya). 

 

Figura 1.- Àmbit de la RMB segons comarques i municipis . Font: elaboració pròpia. 
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3. ACTUALITZACIÓ PUNTUAL DE LA METODOLOGIA 

En aquest apartat es descriuen els principals canvis metodològics introduïts en 

el present treball respecte l’estudi de 2012 per a l’avaluació dels diferents 

costos del transport a la RMB. La majoria són deguts a la millora de l’estructura 

general tant dels costos interns com externs, homogeneïtzant-ne el càlcul per 

tots els modes.  

Amb tot, l’actualització puntual de la metodologia consta dels punts que es 

detallen tot seguit. 

 Valor del temps 

El concepte de valor del temps s’utilitza en tots els modes de viatgers com a 

valoració principal del cost d’ús, que és el temps emprat per realitzar un 

desplaçament.  

El Valor del temps (VdT) és una de les variables funcionals més importants del 

model de costos interns, donat que els costos associats al temps que els usuaris 

empren en la seva mobilitat, assumeixen una proporció important dels costos 

totals. 

De forma general, el valor d’aquest temps depèn de variables relativament 

objectives, com per exemple la renta del viatger, i d’altres subjectives com és 

el cas del motiu del desplaçament. 

3.1.1. Metodologia estudi anterior 

Per tal de calcular un valor mitjà acurat, s’utilitza històricament la 

següent expressió: 

𝑉𝑑𝑇 =  ∑ 𝐶 · 𝑃𝑚 · 𝑓𝑚

𝑛

𝑚=1

 

( 1 ) 

 
On: 

 𝑉𝑑𝑇: Valor del temps (€/h) 

 𝐶: Cost horari de referència (€/h) 

 𝑃𝑚: Percentatge de viatgers que es mouen pel motiu m  

 𝑓𝑚: Factor de cost imputable segons el motiu de desplaçament 
(m), expressat en percentatge. 
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Per a calcular el valor del Cost Horari de Referència C s’empraven les següents 

dades relatives a la Província de Barcelona:  

 Cost horari salarial publicat per l’IDESCAT per cadascun dels trimestres 

de l’any considerat (2012) i pels diferents sectors d’activitat (Indústria, 

Construcció i Serveis);  

 Cost horari dels aturats, extret a partir de les dades publicades a 

l’Inem pel mateix any (2012): nombre total d’aturats durant l’any 2012 

i el cost que varen comportar a l’Estat.  

 

A partir de la població activa total , l’ocupada i la desocupada a la Província de 

Barcelona per aquest any, s’obtenia un Cost horari de referència ( C ), que 

resultava de 13,17 €/h al 2012, tal i com es recull en la següents taula: 

Àmbit 
Població 
Activa 

Població 
ocupada 

Població 
desocupada 

Cost 
salarial 
(€/h) 

Cost 
aturats 
(€/h) 

Cost 
horari 
(€/h) 

Província 
Barcelona 

2.883.400 2.234.300 649.100 15,73 4,37 13,17 

Taula 2.- Dades pel càlcul del Cost horari salarial mitjans a Catalunya de l’any 2012 en 
€/hora. Font: IDESCAT. 

No obstant, aquest és un cost estrictament laboral, i per tant resulta excessiu 

des del punt de vista de la valoració objectiva del temps dels viatgers. Per tant, 

s’adopta una ponderació d’aquest cost en funció dels motius dels 

desplaçaments (Pm,), tenint en compte que per diferents motius s’ha de 

considerar una proporció diferent del cost horari de referència (factor 𝒇𝒎).  

La repartició dels motius de desplaçament Pm, s’elaborava a partir de 

l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ, ATM, 20061) i de l’Enquesta de 

Mobilitat en Dia Feiner a l’RMB (EMEF, ATM, 20122), com es presenta en la 

següent taula: 

                                         
1 Enquesta de Mobilitat Quotidiana a la RMB. ATM, 2006. D’aquí endavant: EMQ’06. 
2 Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner a la RMB. D’aquí endavant: EMEF ‘12 
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Motiu del viatge 
Percentatges de 

viatgers 

Mobilitat 
obligada 

Per treball 
11,2 % 

83,93 % 

Per estudis 16,07 % 

Mobilitat 
no obligada 

Per compres 

45,0 % 

22,67 % 

Per visites/acompanyar 30,89 % 

Per lleure/diversió 30,67 % 

Per gestions 15,77 % 

Tornada a casa       43,8 % 

Taula 3.-Percentatge de viatgers que es mouen segons motiu, Estudi 2012. Font: elaboració a 
partir de EMQ’06 i EMEF ‘12. 

fm, el factor multiplicador de la renda horària per obtenir la valoració horària 

del temps quan es viatja pel motiu m (factor de cost imputable segons el motiu 

de desplaçament), s’extreia del document El sistema de peatges a Catalunya. 

Anàlisi i avaluació d’estratègies3. 

Motiu del 
desplaçament 

Factor de Cost imputable 
segons motiu (fm) 

Treball i estudi 69% 

Compres 59% 

Gestions 100% 

Lleure 47% 

Taula 4.- Factor de cost imputable segons el motiu de desplaçament  (m), expressat en 
percentatge. Font: El sistema de peatges a Catalunya3. 

De manera que el valor del temps mitjà, tenint en compte els factors abans 

mencionats, resultava al 2012 de 8,99 €/hora. 

 

3.1.2. Canvis metodològics  

En aquest estudi, s’ha volgut afinar el desglossament del càlcul del valor del 

temps segons:  

1. l’estacionalitat de la mobilitat (per exemple: estiu/resta de l’any). 

2. els diferents col·lectius o segments d’usuaris més enllà de les 

components “clàssiques” de la mobilitat obligada i no obligada (per 

exemple diferents categories laborals, com els treballadors de polígons 

industrials).  

D’aquesta manera, en els diferents projectes que dugui a terme l’ATM, es 

podrien emprar diferents valors en funció de la representació relativa dels 

diferents col·lectius, per tal d’avaluar la diferent influència de cadascun d’ells. 

                                         
3 “El sistema de peatges a Catalunya. Anàlisi i avaluació d’estratègies”, Cambra de Comerç de 

Barcelona, 2006. 
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3.1.2.1. Estacionalitat de la mobilitat 

Així que, en l’actual estudi, per actuar sobre l’estacionalitat de la mobilitat, 

l’usuari pot modificar els motius de desplaçament (𝑷𝒎), que varien en funció 

de l’estació de l’any.   

Així que s’introdueix una taula d’Input en el simulador per tal de donar la 

possibilitat a l’usuari d’actuar directament i explícitament sobre els 

percentatges de viatgers que es desplacen pel motiu 𝒎. En l’estudi anterior, 

la taula es feia servir pel càlcul, però no era un input explícit del simulador.  

No obstant, el valor de Pm de referència per a l’àmbit RMB i els altres àmbits 

del pdM (escenaris base del present estudi), es seguirà extraient de l’Enquesta 

de Mobilitat Quotidiana (ATM, 2006) i dels resultats proporcionats per l’EMEF‘14 

(ATM, 2014) com s’indica a continuació, afegint els càlculs al simulador.  

EMEF 2014 

Motiu de desplaçament Percentatge 

Treball 13,70% 

Estudis 3,70% 

Total Mobilitat ocupacional 17,40% 

Compres quotidianes 9,20% 

Compres no quotidianes  

Oci/diversió 6,90% 

Passejar 4,10% 

Visita amic/familiar 3,40% 

Gestions personals 4,00% 

Acompanyar persones 8,80% 

Metge/hospital 1,90% 

Formació no reglada  

Menjar fora (no d’oci )  

Altres  

Total Mobilitat personal 38,30% 

Tornada a casa de motiu 
ocupacional 

12,30%4 

Tornada a casa de motiu personal 32,00%5 

Tornada a casa 44,30% 

Total Desplaçaments 100,00% 

Taula 5.-Percentatge total dels motius de desplaçament. Font: EMEF’14. 

 
Per tal d’estimar els resultats de motius de viatge pel 2014, s’agafa com a 

referència els resultats de l’EMQ 2006. Com que l’EMEF és una enquesta basada 

en els dies feiners, per tal d’obtenir els percentatges d’una setmana de 

                                         
4 Els valors de la tornada a casa de motiu ocupacional i personal s’han estimat respecte l’EMEF 
de 2012, ja que a l’EMEF de 2014 no apareixen. 
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mobilitat, es sumen els valors de l’EMEF 2014 de cada motiu amb la diferència 

entre el total de la setmana i els dies feiner (en percentatge) de l’EMQ 2006. 

Amb la nova taula, s’agreguen els motius dels desplaçaments en motius de 

treball, d’estudi, de compres, de lleure, de gestions, de tornada a casa de 

motiu personal i de tornada a casa de motiu ocupacional. 

Motiu de desplaçament Percentatge 

Treball 10,70% 

Estudis 2,00% 

Mobilitat ocupacional 12,70% 

Compres 9,70% 

Oci 19,00% 

Gestions 13,90% 

Mobilitat personal 42,60% 

Tornada a casa de motiu personal 36,10% 

Tornada a casa de motiu ocupacional 8,60% 

Tornada a casa 44,70% 

Total Desplaçaments 100,00% 

Taula 6.-Percentatge total dels motius de desplaçament agregats per categories. Font: 
elaboració pròpia a partir de i EMQ’06 i EMEF 2014. 

Per últim, s’integren els valors de la tornada a casa als motius de mobilitat 

ocupacional i personal a través de la fórmula següent:  

𝑃𝑚 =  𝑚 +  
𝑚 · 𝑡

M
 

On,  -𝑃𝑚: Percentatge de 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 (%). 

 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 

transport. 

Motiu de desplaçament Valors Pm 

Treball i Estudis 21% 

Compres 18% 

Lleure 35% 

Gestions 26% 

Total 100% 

Taula 7.-Valors del paràmetre 𝑃𝑚 que s’utilitzaran per cada motiu. Font: elaboració pròpia a 
partir de i EMQ’06 i EMEF 2014. 
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Així que l’usuari que vulgui modificar l’estacionalitat de la mobilitat podrà 

variar els percentatges de motius de viatge Pm segons les zones o col·lectius a 

analitzar, modificant l‘escenari base de l’àmbit de l’RMB o dels subàmbits del 

pdM.  

3.1.2.2. Diferents col·lectius i/o zones d’actuació 

Per altra banda, per tal de considerar els diferents col·lectius i/o zones 

d’actuació es desagreguen els paràmetres que intervenen en el càlcul de Cost 

horari de referència ( C ):  

 Percentatge de població ocupada per sector (indústria, construcció i 

serveis) 

 Percentatge de població desocupada.  

El valor del cost horari de referència (C) es seguirà calculant com a la suma 

ponderada del cost de les persones ocupades i de les persones desocupades. 

𝐶 = 𝐵𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 · 𝐶𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 + 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑟 · 𝐶𝑎𝑡𝑢𝑟 

On,  -𝐵𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎: Percentatge de població ocupada respecte la 

població activa (%) 

 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑟: Percentatge de població aturada respecte la població activa (%) 

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

 𝐶𝑎𝑡𝑢𝑟: Cost dels no ocupats (€/h) 
 

Però, en el present estudi, per poder diferenciar el càlcul del valor del temps 

segons diferents col·lectius o zones, es calcula el cost salarial de la població 

ocupada desagregada en els diferents sectors productius (indústria, 

construcció i serveis) de la següent forma: 

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

On,  -𝐵𝑖: Percentatge de població ocupada en el sector 
industrial (%) 

 𝐵𝑐: Percentatge de població ocupada en el sector construcció (%) 

 𝐵𝑠: Percentatge de població ocupada en el sector serveis (%) 

 𝐶𝑖: Cost salarial de la població ocupada en el sector industrial (€/h) 

 𝐶𝑐: Cost salarial de la població ocupada en la construcció (€/h) 

 𝐶𝑠: Cost salarial de la població ocupada en el sector serveis (€/h) 
 

Els costos salarials trimestrals s’obtenen ponderant els costos salarials dels 

diferents sectors d’activitat (Indústria, Construcció i Serveis) . El cost salarial 

de l’agricultura no es considera ja que l’IDESCAT exclou dels seus estudis 

aquesta component que, de totes maneres, constitueix només un 0,53% de 

l’ocupació de la Província de Barcelona.   
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Utilitzant aquesta nova metodologia en els valors de l’any 2012 s’obté un valor 

de 𝐶𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 de 15,72 €/h mentre que amb l’antiga metodologia s’obtenia 

15,73€/h. Pel 2014, amb la nova metodologia s’obté un valor de 15,44 €/h. 

Cost salarial per hora (Valor). Província de Barcelona 2014. 

  1er trim 2on trim 3er trim 4rt trim Promig 

Indústria 15,4 18,0 18,3 18,5 17,55 

Construcció 12,2 15,1 14,7 16,2 14,55 

Serveis 13,8 15,2 15,6 15,3 14,98 

Taula 8.- Cost salarial a Catalunya l’any 2014 en €/hora. Font: IDESCAT. 

 

Percentatge d’ocupació per sectors. Província de Barcelona 2014. 

  1er trim 2on trim 3er trim 4rt trim Promig 

Indústria 17,61% 18,69% 19,34% 19,84% 18,87% 

Construcció 5,18% 5,18% 5,24% 0,62% 4,05% 

Serveis 77,21% 76,13% 75,43% 79,54% 77,08% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Taula 9.-Percentatge d’ocupació per sectors. Font: IDESCAT. 

 

D’altra banda, el cost dels no ocupats es segueix calculant a partir del nombre 

total d’aturats durant l’any en qüestió i el cost que varen comportar a l’Estat. 

Els valors del Factor de Cost imputable segons motiu (fm) de la Taula 4, 

presentada anteriorment, no varien pel present estudi. 

De manera que el valor del temps mitjà pel 2012, amb la nova metodologia 

2014 resulta de 8,96 €/hora mentre que amb la metodologia 2012 era de 8,99 

€/hora. Això implica una baixada del 0,33%. 

Pel que fa al 2014, es destaca que el cost dels no ocupats ha baixat 

considerablement des del 2012 al 2014, passant de 4,37 a 3,52 €/hora, degut 

a que en el 2014 hi ha menys gent desocupada cobrant l’atur (55,15% de 

beneficiaris sobre el total de desocupats en 2014 respecte al 66,3% del 2012), i 

el cost per beneficiari és inferior, passant de 1048,17 euros per beneficiari al 

2012 a 936,91 euros per beneficiari al 2014 (dades ). 

Àmbit Any 
Població 
Activa 

Població 
ocupada 

Població 
desocupada 

Cost 
salarial 
(€/h) 

Cost 
aturats 
(€/h) 

Cost 
horari 
(€/h) 

Província 
Barcelona 

2012 2.883.400 2.234.300 649.100 15,73 4,37 13,17 

Província 
Barcelona 

2014 2.792.400 2.193.375  599.025 15,44 3,52 12,89 

Taula 10.- Dades pel càlcul del Cost horari salarial mitjans a Catalunya de l’any 2012 i 2014 
en €/hora. Font: IDESCAT. 

Així que el valor del temps mitjà pel 2014, calculat amb la nova metodologia, 

resulta de 8,69 €/hora  respecte a 8,96 €/hora  del 2012 (amb la mateixa 

metodologia). 
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3.1.3. Implementació al simulador 

En primer lloc s’ introdueix al simulador (fulla Excel de Costos totals) una nova 

pestanya pel càlcul del valor del temps i s’afegeix a la fulla d’inputs les dades 

d’entrada necessàries per tal que l’usuari pugui actuar sobre l’estacionalitat de 

la mobilitat.  

S’afegeixen a la fulla d’inputs els percentatge de desplaçaments per motiu de 

mobilitat obligada (treball i estudis), de gestions, d’oci i de compres. Partint 

dels resultats obtinguts pel paràmetre Pm en l’escenari base a l’àmbit de l’RMB, 

així que es podrà modificar aquest percentatge segons l’estacionalitat 

considerada. 

Per altra banda, així que l’usuari vulgui modificar el valor del temps segons 

diferents col·lectius o zones podrà variar el percentatge de població ocupada 

per sector (indústria, construcció i serveis) o el percentatge de població 

desocupada, modificant l‘escenari base de l’àmbit RMB; això provocarà una 

variació en el paràmetre del cost horari de referència ( C ) i doncs en el Valor 

del temps. 

 

 Noves infraestructures pels vehicles elèctrics: turismes, 
motocicletes i bicicletes 

3.2.1. Metodologia estudi anterior 

En l’estudi anterior ja es consideraven els costos d’operació i d’usuari relatius 

als vehicles elèctrics, així com els costos externs associats. De fet, la flota total 

de turismes i motocicletes ja incloïa aquests vehicles i també es disposava de 

les dades relatives a llur consum i emissions. 

No obstant, no es considerava de forma explícita el cost de les infraestructures 

de recàrrega associades a aquests tipus de vehicles, tant als aparcaments 

d’origen, dels usuaris particulars, com a la via pública i als aparcaments de 

destinació . Tampoc es considerava el cost de recàrrega d’aquests vehicles. 

S’ha d’observar que els distints vehicles elèctrics necessiten punts de càrrega 

diferents: 

 Els turismes necessiten de punts de recàrrega de més elevada potència, 

d’entre 3,6 i 50 kw i una intensitat des de 16 fins a 80 Amperis, que 

compten amb un connector específic. 

 Pel que fa a les motocicletes, depèn de la seva potència i del fabricant: 

algunes poden endollar-se a la xarxa a través d’endolls tipus Schuko 

(endoll normal amb presa de terra) amb una potència de 3,6kw  i 
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intensitat fins als 16 Amperis, d’altres necessiten un punt de recàrrega 

semblant al dels cotxes, amb una potència de fins a 50kw. Aquest punt 

de recàrrega per les motos té un preu més baix que el dels turismes, ja 

que la capacitat de la bateria és més baixa. 

 Les bicicletes porten bateries que es poden endollar a la xarxa 

convencional de potència fins als 3,6 kw i intensitat fins als 16 Amperis. 

 

3.2.2. Canvis metodològics  

Per tant en aquest estudi, es consideren aquests costos de manera explícita en 

les diferents partides esmentades: 

3.2.2.1. Aparcament d’origen 

S’afegeix en els turismes el cost d’instal·lació del punt de recàrrega en 

l’apartat de l’aparcament a origen, en funció del parc de vehicles elèctrics (una 

instal·lació = un vehicle). El cost unitari mig de la instal·lació s’extreu d’un 

estudi de mercat: 800 € (Fonts: Lugenergy, Ilumelec). 

Per les motocicletes, a priori s’assumeix que un 50% necessiten punts 

d’instal·lació d’elevada potència de 16 Amperis i la resta es connecta 

directament a la xarxa convencional (endoll Shuko). El cost unitari de la 

instal·lació s’extreu d’un estudi de mercat: 250 € (Fonts: Lugenergy). 

Per les bicicletes elèctriques s’assumeix que es poden connectar a la xarxa 

convencional (endoll Shuko) i que no requereixen d’un punt de recàrrega 

especial, pel que el cost unitari de la instal·lació es considera negligible, també 

considerant que la bateria fins i tot es pot extreure i endur a casa per a 

recarregar-la. 

3.2.2.2. Aparcament de destinació 

També s’ adjunta a l’aparcament a destinació el cost de recàrrega obtingut 

multiplicant un preu mig per kwh per un temps mig de recàrrega a estimar.  

No obstant, actualment la recàrrega és gratuïta per l’usuari perquè està 

subvencionada5, així que es suposa que el cost de la recàrrega per a la societat 

                                         
5 A la ciutat de Barcelona, les persones que disposin d'un vehicle elèctric poden demanar la  
Targeta de vehicle elèctric que ofereix la possibilitat de fer recàrregues elèctriques a la xarxa 
de punts de recàrrega a la via pública amb tarifa zero euros. Per recarregar el vehicle als punts 
soterrats dels aparcaments públics municipals no és necessari utilitzar la targeta. A més, els 
usuaris de vehicle elèctric pur (100% elèctric) poden obtenir tiquet d'estacionament a tarifa 
zero euros a les zones regulades de la ciutat, places verdes i blaves, segons la regulació horària 
de cada zona. 
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és igual al preu pagat per l’administració al distribuïdor d’energia sense marge 

comercial específic.  

Per tant, es considerarà que la tarifa per Kwh és equivalent al preu mig de 

mercat sense cap marge específic del sector. No obstant, es deixarà la 

possibilitat al simulador d’afegir-hi un marge comercial (ara suposat del 0%); 

d’aquesta manera, quan l’usuari hagi de pagar una tarifa de mercat específica 

per a la recàrrega de vehicles, es podrà reflectir afegint-hi un percentatge de 

marge comercial que iguali la tarifa mitjana real.  

3.2.2.3. Infraestructura 

Pel cost d’inversió en infraestructura a la via pública i pàrquings públics que 

suposa el cotxe elèctric i la motocicleta, es s’afegeix la inversió realitzada 

(Font: BSM) anualitzada de la mateixa manera que s’empra per les 

infraestructures lliures de peatge. 

Aquesta inversió, es repartirà entre els diferents tipus de vehicles elèctrics 

(d’entrada cotxes, motocicletes i bicicletes i pel futur també furgonetes pel 

transport de mercaderies) de manera proporcional al seu parc i ponderant per 

uns factors que tinguin en compte que el cotxe necessita d’instal·lacions més 

costoses que la moto, i que aquest mode també necessita instal·lacions més 

costoses que la bici. Els factors utilitzats són els següents:  

 Cotxe, factor de referència: 1. 

 Moto: (50% Cost instal·lació punt per a moto especial (250€) + 50% cost 

instal·lacions moto normal (60 €) / Cost d’instal·lació punt de recàrrega 

per a cotxe (800€)= 0.2. 

 Bicicleta = 0, ja que la bateria fins i tot es pot extreure i endur a casa 

per a recarregar-la. 

 

3.2.3. Implementació al simulador 

Les partides relatives a aparcament en origen i destinació s’afegeixen als 

modes corresponents: cotxes, motos i bicicletes (i eventualment taxis si hi ha 

flota elèctrica). 

El cost d’infraestructures s’afegeix a la pestanya d’infraestructures lliures de 

peatge. 
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 Vehicle privat (Turismes i motocicletes): Costos de propietat 

3.3.1. Metodologia estudi anterior 

Els costos de propietat pels turismes i les motocicletes es calculen com la suma 

del cost d’adquisició i desballestament. 

En quant al cost d’adquisició, aquest es calcula com un cost d’amortització, és 

a dir, tenint en compte la vida útil dels vehicles d’acord amb la següent 

formulació: 

𝐶𝐴 =
𝑉𝑒ℎ𝐿 · 𝑃𝐴

𝐿
  

 

On,   -𝐶𝐴: Cost d’adquisició del turisme privat o motocicleta (€/any) 

• 𝑉𝑒ℎ𝐿: Nº de turismes o motocicletes comprats en els últims 

L anys (veh) 

• 𝑃𝐴: Preu d’adquisició del turisme privat o la motocicleta (€/veh) 

• 𝐿: Vida útil, 9 anys 

 
El nombre de turismes i motocicletes comprats en els últims 9 anys s’ha calculat 

en base a les matriculacions anuals a Catalunya, en la proporció del parc 

corresponent a la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Pel que fa al cost de desmantellament dels vehicles, s’avalua directament per 

mitjà dels vehicles fora d’ús (VFU i MFU), segons el següent procés: 

 Consulta de la generació de residus per VFU per comunitats autònomes i 

del nombre de VFU a l’any. 

 Consulta del cost mig de desmantellament d’un VFU. 

 Avaluació dels costos de desmantellament a partir de les dades anteriors. 

 

D’altra banda, les fonts utilitzades pels càlculs es recullen en la següent taula: 

Dada Font 

Preu de compra dels turismes 
“Federación de Asociaciones de Concesionarios 

de la Automoción” (FACONAUTO) 

Preu de compra de les motocicletes Estudi de mercat de Motos.net 

Parc de turismes privats i motocicletes Institut Cerdà 

Vida útil dels turismes privats i de les 
motocicletes 

“Jornadas Nacionales ITV 2010” 
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Dada Font 

Generació de residus dels Vehicles Fora 
d’Ús (VFU) i Motocicletes Fora d’Ús (MFU) 

“Vehicles donats de baixa”. IDESCAT 2014 

Preu unitari de desmantellament dels 
VFU i MFU 

Elaboració pròpia a partir de l’estudi del Gremi 
de Recuperació de Catalunya 

Matriculacions anuals de turismes privats 
i motocicletes a Catalunya 

“Matriculació de vehicles”. IDESCAT 2014 

Taula 11.- Fonts consultades per cada dada.  

 

3.3.2. Canvis metodològics  

Es confirma que la metodologia de càlcul és la mateixa  per a motocicletes i 

turismes. Per tant es concentra l’esforç en les fonts de la dada de partida més 

important: preu mig d’adquisició.   

Les fonts per aquesta dada, en l’estudi anteriors eren: FACONAUTO pel turisme 

privat i un estudi de Mercat de Motos.net per a la motocicleta;  ara s’ha 

descobert que aquest estudi de mercat estava basat en dades proporcionades 

per l’ “Instituto de Estudios de la Automoción”.   

Per l’any 2012, l’estudi de FACONAUTO donava un valor mig d’adquisició pel 

turisme privat de 21.913 euros, mentre que Motos.net (Instituto de Estudios 

de la Automoción), donava un valor mig d’adquisició per la motocicleta de 

3.978 euros. 

No s’ha trobat cap font comuna que expliciti el preu mig d’adquisició de 

turismes privats i motocicletes. 

Per l’any 2014, l’estudi de FACONAUTO dóna un valor mig d’adquisició pel 

vehicle privat de 19.940 euros, mentre que l’ “Instituto de Estudios de la 

Automoción” dona un valor mig d’adquisició per la motocicleta de 3.794 euros. 

Per tant, havent trobat les mateixes fonts de l’estudi anterior, es mantindran.  

Els esquemes següents mostren el procediment de càlcul del cost de propietat 

d’un turisme privat i d’una motocicleta. 
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Esquema 1.- Càlculs dels costos de propietat del turisme privat. 

 

 

Esquema 2.- càlculs dels costos de propietat de les motocicletes. 
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 Bus Urbà: efectes de la nova xarxa bus 

3.4.1. Metodologia estudi anterior 

Per l’autobús urbà, en l’anterior estudi es consideraven els costos de propietat, 

personal, assegurances, impostos, costos d’estructura i altres, consum de 

combustible, consum de lubricant, pneumàtics, manteniment i reparacions i els 

costos del temps dels usuaris. 

Per tal reflectir el efectes de la implementació de la nova xarxa bus en el 

model, només caldrà  actualitzar els valors referents a número i tipus 

d’autobusos, personal, velocitat mitjana i quilòmetres per autobús en un any, 

proporcionat per TMB.  

No obstant, el model anterior no considerava explícitament la inversió 

efectuada en l’adequació de les parades per la nova xarxa (marquesines i 

senyalització d’intercanviadors). Aquesta inversió quedarà reflectida de forma 

anualitzada als costos d’infraestructures lliure de peatge en la xarxa urbana 

(via pública). 

3.4.2. Canvis metodològics  

Pels costos d’usuari s’actualitza la distància d’accés, el temps mig d’espera i 

el percentatge de transbord intra-modals segons les noves dades de les que es 

puguin disposar. 

Els valors emprats a l’estudi anterior, derivats d’una anàlisi de les dades 

proporcionades per ATM, eren: 

- Viatges Inter-modals 

Mode 
% intercanvi entre modes per 

mode d’origen 

Metro 20,8 

FGC 35,7 

Renfe (Rodalies i Regionals) 35,5 

Tramvia 45,9 

Taula 12.- Percentatge d’intercanvi entre modes emprats a l’estudi 2012.  Font: Elaboració 
pròpia a partir de dades ATM. 
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Mode 
Distància mitjana ponderada 
d’intercanvi entre modes per 

mode d’origen (metres) 

Metro 193 

FGC 216 

Renfe (Rodalies i Regionals) 223 

Tramvia 355 

Bus 100 

Taula 13.- Distància mitjana ponderada d’intercanvi entre modes emprats a l’estudi 2012. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades ATM. 

- Viatges Intra-modals 

Mode % transbord (intra-mode) 

Metro-Metro 35% 

FGC-FGC 1% 

Rodalies - Rodalies 1% 

Regionals - Regionals 0% 

Tramvia-Tramvia 0% 

Bus-Bus 7% 

Taula 14.- Percentatge d’intercanvi dins el mateix mode emprats a l’estudi 2012. Font: 
Elaboració pròpia a partir de dades ATM. 

Mode 
Distància mitjana d’intercanvi 
dins del mateix mode (metres) 

Metro-Metro 200 

FGC-FGC 50 

Renfe-Renfe 100 

Tramvia-Tramvia 4000 

Bus-Bus 100 

Taula 15.- Distància mitjana d’intercanvi dins el mateix mode emprats a l’estudi 2012. Font: 
Elaboració pròpia a partir de dades ATM. 

 

Els valors que s’han modificat per a reproduir l’efecte de la nova xarxa 

d’autobús són els el percentatge i la distància d’intercanvi referents a Bus-Bus, 

marcats en vermell a la Taula 14 i la Taula 15. Aquests valors per a l’intercanvi 

bus-bus s’han estimat, a falta d’altres dades, en un 8% (percentatge de 

transbord) i 105m de Distància mitjana d’intercanvi ; això és per reflectir el 

fet que la nova xarxa bus afavoreix i, de fet, es beneficia de l’intercanvi bus-

bus, encara que en alguns casos la ubicació de les parades comporta una 

distància lleugerament més alta.   

Pel que fa a les noves marquesines i a la senyalització, aquestes queden 

reflectides als costos d’infraestructures lliure de peatge en la xarxa urbana (via 

pública). 
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 Bicicleta privada i pública: desglossament de les bicis elèctriques 

3.5.1. Metodologia estudi anterior 

En l’estudi anterior es considerava el cost de les bicicletes públiques i privades 

sense distingir entre bicicletes convencionals i elèctriques. 

3.5.1.1. Bicicleta privada 

Pel que fa a les bicicletes privades, les components de costos són: 1) Cost de 

propietat o d’ús; 2) Manteniment, reparacions i accessoris; 3) Multes; 4) temps 

de recorregut; 5) infraestructures (carrils bicis i aparcaments) i 6) 

assegurances. 

El cost de propietat, igual al cost d’adquisició annualitzat,  s’obté a partir del 

preu mig de compra i de la vida útil (preu anual d’amortització), que es 

multiplica pel parc de bicicletes de la RMB.  

Es considera una vida útil de 12 anys i un preu mig calculat ponderant el cost 

mig d’una bicicleta produïda a Espanya i el preu mig d’importació, resultant un 

import de 148€. A aquest preu d’adquisició s’afegia el preu d’una cadena de 

seguretat (25€). Així que el preu total d’adquisició s’ estimava en 173€ a l’any 

2012.  

En el manteniment, reparacions i accessoris es considerava que el cost de 

manteniment i reparacions anual (incloent pneumàtics i accessoris), 

corresponia cada any a un 12% de la inversió inicial (preu mig d’adquisició). 

Pel temps de recorregut s’utilitzaven les dades de velocitat de circulació en 

àmbit urbà, i interurbà, cost unitari del temps i vehicles-km. 

Pel cost de les infraestructures es tenien en compte el carril bici, els 

aparcaments per bicicletes i la via ciclable interurbana. 

En tot cas, no es distingia entre bicicletes convencionals i elèctriques. 

3.5.1.2. Bicicleta pública 

Per la bicicleta pública, els costos de l’usuari consideraven el temps d’accés i 

recorregut. Per altra banda, els costos d’operació s’obtenien de l’operador 

B:SM (Barcelona Serveis Municipals) i es desagregaven en els costos de propietat 

o d’ús, assegurances i impostos, costos d’estructura, manteniment i reparacions 

i personal.  

Tampoc en aquest cas, es consideraven les bicicletes elèctriques, donat que 

han entrat en servei al desembre del 2015. 
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3.5.2. Canvis metodològics  

3.5.2.1. Bicicleta privada 

En aquest estudi, pel que fa la bicicleta privada, es considera explícitament la 

bicicleta elèctrica, disgregant-la pel que fa: 1) Cost de propietat o d’ús; 2) 

Manteniment, reparacions i accessoris; 3) temps de recorregut; 4) 

infraestructures (carrils bicis i aparcaments). 

Pel que fa al cost de propietat,  la bicicleta elèctrica té un preu mig de 13046 

i s’ha estimat, amb la mateixa metodologia emprada per a estimar el parc de 

bicicletes convencionals, un parc a la Regió Metropolitana de Barcelona de 

2826 bicis l’any 2014. 

També s’ha considerat un cost de Manteniment, reparacions i accessoris, 

diferent de la bicicleta normal, adoptant un percentatge anual del 15% del preu 

mig d’adquisició en comptes del 12% per reflectir el fet que un motor comporta 

més manteniment que un sistema de propulsió accionat amb força física.  

Pel que fa el temps de recorregut, s’adoptarà una velocitat de recorregut 

superior en la mateixa proporció entre velocitats de bicing elèctric i 

convencional.  

Pel cost d’inversió en infraestructura que suposa la bici elèctrica, s’afegeix el 

percentatge corresponent del parc de cotxes, motocicletes i bicicletes elèctrics 

de la quantitat total utilitzada per l’adequació dels aparcaments per aquests 

vehicles. 

3.5.2.2. Bicicleta pública 

Pel que fa la bicicleta pública, també es considerarà la flota de bicicletes 

elèctriques ofertes per l’empresa Bicing de manera desagregada.  

De cara a l’usuari canviaran els costos associats al temps de recorregut segons 

la velocitat proporcionada per BSM.  

Per altra banda, els costos d’operació per la bici elèctrica es sumaran als 

considerats per la resta del servei de Bicing en els costos de propietat o d’us, 

assegurances i impostos, costos d’estructura, manteniment i reparacions i 

personal.  

Amb tot, però, les dades oficials del Bicing elèctric no estan disponibles fins al 

2015, pel que en el model 2014 no té influència. 

 

                                         
6 El sector de la bicicleta en cifras. Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) 
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 Bicicleta pública: incorporació de les bicicletes de lloguer 

3.6.1. Metodologia estudi anterior 

En l’estudi anterior no es consideraven les bicicletes de lloguer ofertes per 

altres empreses diferents al Bicing. En aquest estudi s’han incorporat els costos 

i les dades funcionals associades a aquest sector, donat que des del 2012 

aquestes tenen certa difusió i rellevància, sobretot al Centre de Barcelona. 

3.6.2. Canvis metodològics  

3.6.2.1. Costos considerats 

L’esquema de costos considerat per la bicicleta de lloguer és el següent: 

 

Esquema 3.- Esquema de costos de la bicicleta pública, Bicicletes de Lloguer. 

 

En primera instància, es calculen els costos relatius a l’usuari i al temps, tal i 

com s’especifica a continuació: 

Per a calcular els costos de l’usuari, es multiplica el número de viatges 

d’aquestes bicis pel preu per hora i pel temps mig de lloguer. 
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Pel cost del temps es considera la suma del temps de recorregut més el temps 

d’accés: 

 El temps de recorregut és el número de viatges multiplicat per la 

distància mitjana i dividit entre la velocitat mitjana.  

 El temps d’accés s’ha calculat com la divisió entre la distància mitjana 

d’accés i la velocitat a peu.  

La suma d’aquests dos valors es multiplica pel valor del temps (8,69 euros/hora 

per l’any 2014), obtenint el cost de recorregut. 

Per a calcular el cost d’operació, es considera un marge comercial del 10% 

sobre els ingressos de les empreses de lloguer de bicicletes, pel que aquest cost 

es calcula com el 90% de la facturació d’aquestes. 

3.6.2.2. Paràmetres funcionals 

Per tal d’incorporar aquesta nova partida als costos, s’ha hagut d’obtenir o 

estimar certs paràmetres funcionals. Aquests són: 

 Número de bicicletes disponibles per llogar i la seva tipologia. 

 Número de lloguersque es realitzen en un any. 

 Número d’empreses de lloguer de bicicletes. 

 Hores d’obertura de les tendes de lloguer a l’any. 

 Preu per hora mig de lloguer. 

 Temps mig de lloguer. 

 Velocitat mitjana de recorregut. 

 Distància mitjana de recorregut per viatge. 

 Distància d’accés. 

Per aquesta estimació s’ha utilitzat l’ “Estudi Sector lloguer de la bicicleta a 

Barcelona”7, on s’expliciten algunes de les dades necessàries obtingudes entre 

2012 i 2013. Aquestes es recullen en la taula a continuació.  

                                         
7 Associació Bicitours Barcelona. Novembre de 2013. Estudi Sector lloguer de la bicicleta a 
Barcelona. 
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Dada Valor 

Bicicletes de lloguer 3500 

Percentatge d’elèctriques 10% 

Número de viatges en un any 200.000 

Número d’empreses de lloguer 40 

Temps mig de lloguer (hores) 18 

Taula 16.- Dades proporcionades per l’Estudi sector lloguer de la bicicleta a Barcelona Font: 
Associació Bicitours Barcelona. 

Altres dades que s’han obtingut a partir de consultes a les webs d’empreses de 

lloguer són: 

Dada Valor 

Preu mig de lloguer (euros/hora) 1,5 

Hores d’obertura de les tendes al dia 12 

Dies d’obertura a l’any 365 

Taula 17.- Dades obtingudes a través de consultes a empreses de lloguer Font: Elaboració 
pròpia. 

El preu mig de lloguer s’ha obtingut de realitzar una mitjana entre diferents 

ofertes d’empreses de lloguer per una duració de 18 hores de lloguer. 

Amb aquestes dades s’ha calculat el percentatge d’ús d’una bicicleta en un any 

seguint el següent esquema: 

 

Esquema 4.- Càlcul del percentatge d’ús de la bicicleta de lloguer. 
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Per altra banda, la velocitat mitjana, la distància mitjana de recorregut per 

viatge i la distància d’accés, s’han estimat a partir d’altres fonts i dades 

trobades, com ara:. 

 Velocitat mitjana: S’ha utilitzat les velocitats proporcionades pel bicing 

i s’ha realitzat una mitja ponderada entre la velocitat de les bicicletes 

normals i les bicicletes elèctriques, resultant un valor de 9,7 km/h. 

 Distància mitjana d’accés: Analitzant la distribució de les tendes de 

lloguer i les estacions del Bicing8, s’ha suposat una distància mitjana 

d’accés de 0,6 km. 

 Distància mitjana de recorregut: Aquesta distància s’ha obtingut com a 

mitjana entre 2 hipòtesis. 

o La primera hipòtesi ha estat considerar que el temps de pedaleig 

total és de 2 hores i multiplicar-lo per la velocitat mitjana, 

obtenint un valor de 19,4 km. 

o En la segona hipòtesi s’ha considerat la distància d’una ruta que 

passa pels llocs de Barcelona que l’ “Estudi Sector lloguer de la 

bicicleta a Barcelona”7 indica. Aquesta ruta inclou un inici al Barri 

Gòtic, passant pel Raval, Passeig de Gràcia, la Sagrada Família i 

Port Vell i té una longitud de 18,7 km. 

o Realitzant un promig entre aquestes dues hipòtesis s’obté una 

distància mitjana de 19,036 km. 

Per obtenir les dades de 2014, s’ha realitzat una extrapolació dels valors 

obtinguts pel 2012. Per fer-ho, s’han mantingut constants les següents dades: 

 Rati de número de bicicletes per empreses (87,5 vehicles). 

 Distància d’accés (0,6 km) 

 Temps de lloguer mig d’una bicicleta (18 h) 

 Temps d’obertura de les tendes en un any (4.380 h) 

 Preu mig per hora (1,5 euros/h) 

 Percentatge d’ús d’una bicicleta en un any  (23,5 %)  

i s’ha estimat el número d’empreses de lloguer per l’any 2014, sent de 62 

empreses i el percentatge de bicicletes elèctriques de lloguer utilitzant 

                                         
8 Ajuntament de Barcelona. Mapa interactiu de la mobilitat amb Bicicleta. http://com-shi-
va.lameva.barcelona.cat/es/bicicleta.  
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l’augment del parc de bicicletes elèctriques entre el 2012 i el 2014, que va ser 

del 76%. Els valors obtinguts per l’any 2014 realitzant aquesta extrapolació 

s’observen en la Taula 18. 

Dada Valor 

Bicicletes de lloguer 5425 bicis 

Percentatge de bicicletes elèctriques 11% 

Número de viatges en un any 310.000 viatges 

Distància mitja recorreguda 18,52 km 

Velocitat mitjana 9,17 km/h 

Taula 18.- Dades obtingudes per l’any 2014 mitjançant extrapolació. Elaboració pròpia. 

El número de bicicletes de lloguer s’obté del producte del número d’empreses 

pel rati del nombre de vehicles de cada empresa.  

El número de viatges en un any s’obté de resoldre l’equació mostrada en 

l’esquema 4. 

3.6.3. Incorporació al simulador 

S’ha incorporat un apartat referent a la bicicleta de lloguer dins de la pestanya 

de bicicleta pública i en la partida de Costos Totals on s’introdueixen les dades 

esmentades en el punt 3.6.2. També s’ha afegit una secció pel càlcul del cost 

del temps i l’usuari en l’Excel de costos interns de la bicicleta privada i pública. 

 

 Transport de mercaderies per carretera (Cost d’ús) 

3.7.1. Metodologia estudi anterior 

A l’estudi anterior ja s’havia afinat el càlcul dels costos d’usuari (o d’ús) a partir 

de l’estimació del cost total, afegint als costos d’operació un marge brut 

d’explotació sobre els costos d’operació, havent prèviament restat les 

amortitzacions i les despeses financeres (costos que no assumeix l’usuari).  

Aquest s’estima en base a la sèrie de valors disponible pels anys 2000-2010 

publicada per l’IDESCAT i basada en l’Enquesta Permanent del Transport de 

Mercaderies per Carretera (EPTMC), els quals oscil·len entre el 19% i el 24%. En 

aquest sentit, i tenint en compte la conjuntura econòmica de l’any 2012, s’ha 

cregut oportú adoptar el valor mínim d’aquesta sèrie.  

S’ha distingit però entre dos diferents tipus d’usuaris de transport de 

mercaderies per carretera: 
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 usuaris privats pels quals el cost d’ús és equivalent al cost d’operació, 

perquè es tracta de serveis de transport fets per flotes privades i 

exclusives de vehicles pertanyents a una empresa i destinats 

exclusivament a les seves activitats logístiques internes. 

 usuaris de serveis comercials: són els usuaris d’empreses transportistes 

i, per tant, el seu cost d’ús és la tarifa comercial del servei. 

Així doncs, el cost d’ús total per aquest mode de transport resulta de la suma 

del cost d’aquests dos tipus d’usuaris.  

El percentatge d’usuaris de cada tipus de servei pels vehicles lleugers i pesants 

s’ha estimat en funció de les dades publicades pel Ministeri de Foment, basades 

en l’Enquesta Permanent del Transport de Mercaderies per Carretera (EPTMC), 

on es distingeixen les tones transportades en servei públic i privat per 

categories de vehicles i distàncies.  

Les fonts consultades per l’avaluació del cost de l’usuari del transport de 

mercaderies per carretera es resumeixen a continuació: 

Dada Font 

Proporció del tràfic en servei privat i 
públic 

Elaboració pròpia en base a l’Enquesta 
Permanent del Transport de Mercaderies per 
Carretera (Ministerio de Fomento, 2010) 

Excedent brut d’explotació 
Elaboració pròpia en base a l’Enquesta 
Permanent del Transport de Mercaderies per 
Carretera (Ministerio de Fomento, 2010) 

Taula 19.- Dades i càlculs seguits per l’avaluació dels costos de l’usuari del transport de 
mercaderies per carretera. 

3.7.2. Canvis metodològics  

La distinció entre aquests dos diferents tipus d’usuaris de transport de 

mercaderies per carretera usuaris privats i usuaris de serveis comercials, 

s’explicita i s’aplica ara des del començament del càlcul.  

 Costos externs  

En general l’avaluació dels costos externs s’articula en dues etapes: 1) la 

identificació i quantificació dels impactes, i 2) avaluació del cost monetari 

d’aquests impactes. 

A nivell general, s’han adoptat, com al darrer estudi 2012, les metodologies i 

les recomanacions dels estudis europeus de referència per a cada partida, en 
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particular s’ha seguit utilitzant l’actualització 2014 del Handbook9, considerant 

les següents externalitats, que tenen associada una metodologia prou 

desenvolupada i contrastada:  

 Accidents: comprèn des dels costos directes per l’administració general 

fins els costos intangibles percebuts per la societat, passant per els 

costos indirectes per la pèrdua de capacitat productiva de la població. 

 Contaminació atmosfèrica: s’estima l’efecte dels gasos i les partícules 

contaminants des del punt de vista dels danys materials directes (edificis 

i collites), els costos directes de salut i la valoració de la pèrdua 

equivalent d’anys de vida. 

 Canvi climàtic: es considera un cost de reducció de les emissions 

directes de gasos d’efecte hivernacle (GEH), relacionades amb el consum 

d’energia per part dels vehicles, fins a un llindar a mitjà termini.  

 Soroll: Es valora les molèsties percebudes pels habitants en àmbits 

urbans i interurbans, i s’estimen els costos directes i indirectes provocats 

per l’augment de malalties relacionades directament amb l’exposició al 

soroll.  

 Efecte barrera: Es valora el temps perdut pels vianants degut a la 

prioritat de pas dels vehicles als creuaments. 

 Ocupació de l’espai: s’estima el cost oportunitat associat al millor ús 

alternatiu de l’espai ocupat per les infraestructures de transport.  

 Danys al paisatge i la natura: S’estimen els costos de reparació i 

compensació a posteriori dels danys provocats per la pèrdua d’hàbitat 

natural, la impermeabilització del sòl i la contaminació del sòl i l’aigua 

al voltant de les infraestructures. 

 Processos Avant-Post: Es tracta de les emissions indirectes relacionades 

amb la fabricació de vehicles i equipaments, construcció i manteniment 

d’infraestructures i desballestament d’aquests elements. 

 Variació plusvàlua: es valoren tant la pèrdua de plusvàlua generada en 

els habitatges pròxims a una infraestructura com el guany derivat de 

l’existència d’estacions ferroviàries pròximes als habitatges, que 

gaudeixen de una major accessibilitat i que genera un augment de preu 

del bé immoble.  

                                         
9 Update of the Handbook on External Costs of Transport, European Commission, DG Mobility 
and Transport MOVE/D3, 2014. D’aquí endavant: Handbook (2014) 
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 Vibracions: el cost d’aquest efecte, típicament associat als modes 

ferroviaris, es considera ja totalment internalitzat en els costos de 

manteniment de les infraestructures, tot i això, així que es manté per 

tal de tenir un valor de referència però no es suma en els costos externs 

totals per tal de no duplicar-los. 

 

La revisió metodològica dels costos externs s’ha centrat bàsicament en la anàlisi 

de la possibilitat/oportunitat de desagregar les variables que els afecten per 

tal d’avaluar diferents polítiques de mobilitat sostenible. En particular s’han 

revisat els aspectes puntuals de les metodologies de càlcul adoptades en el 

darrer estudi que es detallen en la taula a continuació: 

Partida/Tip
us Cost 

Mode Descripció 

Costos 
externs 

Efecte barrera - Àmbit 
interurbà 

Intentar emprar una metodologia semblant a la de 
l’àmbit urbà, en funció del temps perdut al realitzar un 
creuament. 

Tenir en compte els passos subterranis de les vies del 
tren (p.ex: Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, 
L’Hospitalet, etc.). 

Costos 
externs 

Tots externs 

Implementar en tots els costos externs una nova 
distribució de la fulla d’Excel que permeti actualitzar els 
costos de forma senzilla per tal d’obviar la dificultat a 
l’hora de trobar els inputs a actualitzar i per seguir els 
passos de càlcul per obtenir els outputs. 

Taula 20. - Resum de les Millores metodològiques al model de costos interns i externs, al 
simulador  i als indicadors. 

3.8.1. Tots externs 

3.8.1.1. Metodologia estudi anterior 

A l’estudi anterior la distribució de les diferents parts del càlcul dels costos 

externs resultava difícil de seguir i poc ordenada. La introducció dels inputs i 

l’obtenció dels valors resultants, no tenia un ordre Standard per tots els tipus 

de cost, i això dificultava el seguiment del procediment de càlcul. 

3.8.1.2. Canvis metodològics  

Al present estudi es reordenen les fulles segons un criteri únic, seguint un 

procediment descendent:  a les files superiors s’introdueixen els inputs i a les 

files inferiors s’obtenen els resultats. 
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3.8.2. Efecte barrera – Àmbit interurbà  

3.8.2.1. Metodologia estudi anterior 

En l’anterior estudi es consideraven dos àmbits de l’efecte barrera: l’àmbit 

urbà i l’àmbit interurbà.  

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. El cost total de l’efecte barrera s’obté 

com la suma de l’efecte barrera en l’àmbit urbà i en l’interurbà. 

Àmbit urbà 

La metodologia de l’àmbit urbà és depenent del cost del temps perdut al creuar 

les infraestructures. Segueix les indicacions del Handbook9 que proposa un 

número de creuaments per persona/dia i estableix els segons perduts en 

cadascun d’ells en funció del tipus de via: 

Tipus de via 
Nº creuaments 

pax/dia (N) 
Temps perdut a cada 

creuament en segons (Tp) 

1 carril per sentit 3 10 

Més d’1 carril per 
sentit 

2 45 

Autovies 1,5 240 

Taula 21.- Número de creuaments per persona al dia i temps perdut al realitzar-los. Font: 
Handbook. 

Per determinar la població afectada per l’efecte barrera en àmbit urbà, s’ha 

multiplicat la població total dels municipis de la RMB amb més de 50.000 

habitants pel percentatge dels desplaçaments dels modes no motoritzats, 

excloent la bicicleta (Dades extretes de l’EMQ’06). 

Per a valorar el temps total perdut pels vianants en àmbit urbà s’adopta el 

mateix valor del temps emprat en el present estudi a la resta dels apartats i 

s’utilitza doncs la següent fórmula: 

𝐶𝑇𝐸𝐵𝑈 = 𝑁 · 𝑇𝑝 · 𝑃𝑜𝑏 · 𝑉𝑑𝑇  

On, -𝐶𝑇𝐸𝐵𝑈: Cost total de l’efecte barrera en l’àmbit urbà (€) 

 𝑁: Número de creuaments per persona al dia (creu/pax-dia) 

 𝑇𝑝: Temps perdut a cada creuament (h/creu) 

 𝑃𝑜𝑏: Població afectada per l’efecte barrera de l’àmbit urbà (pax) 

 𝑉𝑑𝑇: Valor del Temps (€/h) 
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Àmbit interurbà 

A l’àmbit interurbà es consideren 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.  

El mètode de càlcul emprat és el següent: 

𝐶𝑇𝐸𝐵𝐼 = ∑ 𝐾𝑚𝑖 · 𝐶𝑢 · 𝑓𝑖  

On, -𝐶𝑇𝐸𝐵𝐼: Cost total de l’efecte barrera en l’àmbit interurbà (€) 

 𝐾𝑚𝑖: Kilòmetres de la infraestructura 𝑖 (Km) 

 𝐶𝑢: Cost unitari de les mesures correctores incloent la ineficiència de la 
mesura(€/Km).  

 𝑓𝑖: factor corrector de les mesures correctores de la infraestructura 𝑖. 
Aquest valor s’obté del rati entre amplada de la infraestructura 𝑖 i 
amplada característica d’una autopista.  

 
Les infraestructures 𝑖 considerades són: autopista, carretera principal, 

carretera secundària, via urbana i ferrocarril.  

Aquest mètode, però no inclou ni l’efecte barrera de les vies per bicicletes ni 

la presència de vies ferroviàries soterrades. 

3.8.2.2. Canvis metodològics  

Adaptació metodologia de l’àmbit urbà a l’àmbit interurbà 

Pel present estudi s’ha intentat adaptar la metodologia de l’àmbit urbà a 

l’àmbit interurbà, però no s’han trobat suficients valors coneguts o que es 

poguessin calcular com per realitzar-ho. En particular el número de creuaments 

per persona al dia o la població afectada són valors difícils de calcular, ja que 

el Handbook9 no estableix unes pautes en àmbit interurbà. 

Amb tot, es proposa desestimar aquesta opció i deixar la metodologia de 

l’estudi anterior. 
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Consideració dels passos subterranis al càlcul 

El càlcul de l’efecte barrera pel mode ferroviari considera 2 tipus de vies: les 

vies destinades al ferrocarril convencional i de mercaderies i les destinades a 

l’alta velocitat. 

Per tal d’eliminar del càlcul les vies interurbanes que estan soterrades, ja que 

no tenen cap influència en l’efecte barrera, es resta el percentatge de via que 

passa per túnel del total de kilòmetres de via.  

En aquest aspecte, s’adopta un valor mig de via soterrada del 5% respecte el 

total per les vies destinades al ferrocarril convencional i de mercaderies, segons 

la consideració de cada tram amb el desglossament que es disposa. Per les vies 

d’alta velocitat en àmbit interurbà, com que no posseeix gaires trams soterrats 

en aquest àmbit, es negligeix. 
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4. VARIABLES DE MOBILITAT I FUNCIONALS 

El present capítol descriu la metodologia i les fonts de dades emprades per a 

actualitzar al nou any base 2014 les variables d’entrada del model de costos 

implementat que, de forma general, es poden classificar en: 

 Variables de mobilitat 

 Variables funcionals  

 Preus i/o Costos.   

 

 Les variables de mobilitat 

Les variables de mobilitat emprades en el present estudi són les següents: 1) el 

parc de vehicles, 2) els vehicles-km, 3) els viatgers-km i 4) els quilòmetres 

d’infraestructura. 

A continuació es detallen les fonts i la metodologia per a la seva obtenció, 

mentre que en l’Annex 1 “Variables de mobilitat i funcionals” es presenten 

les dades obtingudes per cadascuna de les categories abans descrites  

4.1.1. Parc de vehicles 

Pel que fa als vehicles privats (motocicletes i turismes) i el transport de 

mercaderies per carretera (furgonetes i camions) s’han adoptat les dades 

aportades per l’estudi “Estudi de Seguiment de l’evolució de les emissions 

2014”10.  

Per tal d’estimar el parc de bicicletes privades s’han sumat les ventes de 

bicicletes realitzades a la RMB en els últims 14 anys (2000-2014), entenent que 

la disponibilitat real d’aquest vehicle es concentra en el nombre de vehicles 

comprats durant aquest període. Aquestes ventes s’han obtingut a partir de 

dades d’importació, exportació i producció de bicicletes a Espanya (Font: 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). A partir d’aplicar un rati basat en 

la població, s’ha obtingut el parc de bicicletes a la RMB. 

Per al transport públic, el nombre d’autobusos s’ha obtingut en base a les  

dades proporcionades per l’Institut Cerdà10 i d’enquestes als operadors 

                                         
10 Emissions de gasos efecte hivernacle i la qualitat de l’aire de la mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. Seguiment de l’evolució de les emissions 2006-2014”, Institut 
Cerdà per encàrrec de l’ATM, 2016. D’aquí endavant citat com: “Estudi de Seguiment de 
l’evolució de les emissions 2014”. 
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mateixos. Cal destacar que el parc dels autobusos discrecionals s’ha deduït del 

total en base al parc d’autobusos regulars. 

El parc de bicicletes públiques (bicicleta com a transport públic: Bicing de 

Barcelona i bicicletes de lloguer) s’ha obtingut en base a dades facilitades per 

l’empresa Operadora del Bicing (BSM) i l’Ajuntament de Barcelona. En aquest 

estudi, a més, s’han sumat les bicicletes relatives al lloguer d’altres empreses 

que no són del Bicing.  

El parc dels taxis amb llicències s’ha obtingut a partir de dades de l’Institut 

Metropolità del Taxi pel que fa a l’AMB i, per la resta dels municipis que 

pertanyen a la RMB, s’ha aconseguit amb consultes als ajuntaments dels 

municipis amb major població (Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Vilanova 

i la Geltrú, Martorell, Vilafranca del Penedès, Rubí). 

Finalment, pel que fa als vehicles de transport de passatgers i de mercaderies 

per ferrocarril, el parc no s’utilitza als càlculs i doncs aquesta dada no és 

necessària.  

En l’Annex 1 “Variables de mobilitat i funcionals” es presenten les dades 

obtingudes pel parc de tots els tipus de vehicles considerats.   

4.1.2. Vehicles-km 

Per la seva actualització s’han emprats les dades procedent del mateix estudi 

referit anteriorment d’“Estudi de Seguiment de l’evolució de les emissions 

2014” 10 per als modes per carretera. Pels valors dels transports públics 

ferroviaris, a més, s’han utilitzat dades publicades al “Transmet Xifres. Dades 

bàsiques 201411”. 

Respecte al transport de mercaderies per ferrocarril, s’han recollit dades de 

les memòries anuals dels diferents operadors i del “Informe 2014. Observatorio 

del Ferrocarril en España”12. 

Els veh-km de la bicicleta privada s’han extrapolat a partir de dades 

proporcionades per l’ATM, de les enquestes de mobilitat quotidiana EMQ’0613 i 

en dia feiner EMEF’06 i EMEF’14, i les enquestes realitzades en els diferents 

PMU’s dels municipis de la RMB. En aquestes consta tant la distància mitjana 

                                         
11 Transmet Xifres. Dades bàsiques 2014. ATM, 2014. 

12 Observatorio del Ferrocarril en España (OFE). Informe 2014. Ministerio de Fomento, 2015. 

13 Enquesta de Mobilitat Quotidiana a la RMB. ATM, 2006. D’aquí endavant: EMQ’06 
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com el temps mig de recorregut en bicicleta per part de les persones 

enquestades i la freqüència d’ús setmanal. 

Pel que fa a la mobilitat de la bicicleta pública, les dades del Bicing han estat 

facilitades per B:SM. Per les bicicletes de lloguer, aquestes han estat 

estimades per l’any 2014 i s’han calculat a partir del parc de l’any 2012, el rati 

de bicicletes per empreses i l’aproximació del número d’empreses l’any 2014.  

En l’Annex 1 “Variables de mobilitat i funcionals” es presenta una taula resum 

on consten els veh-km de tots els modes en funció de l’àmbit i el tipus de 

combustible. 

4.1.3. Viatgers-km 

Per obtenir el valor dels passatgers-km de cada mode es parteix del valor en 

vehicles-km multiplicat per la seva ocupació (veure l’ocupació dels vehicles en 

l’apartat 4.2.2) o multiplicant el total de passatgers anuals per la distància 

mitjana recorreguda, en funció de les dades disponibles. En el segon cas, 

l’ocupació dels vehicles s’obté com a resultat de la relació entre els vehicles-

km i els passatgers-km, com per exemple en el cas del ferrocarril. 

En l’Annex 1 “Variables de mobilitat i funcionals” es presenta una taula resum 

on consten els viatgers-km de tots els modes en funció de l’àmbit de circulació 

i de l’objecte del transport. 

4.1.4. Quilòmetres d’infraestructura 

4.1.4.1. Xarxa ferroviària 

Per a les infraestructures ferroviàries s’han emprat les dades publicades al 

“Transmet Xifres, dades bàsiques 2014”11 i el document de “6.2 Transport per 

Ferrocarril14” del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per tots els modes 

s’ha mantingut la mateixa longitud que en l’estudi de 2012. 

                                         
14 Transport per Ferrocarril, Xarxa ferroviària de Catalunya 2014. Departament de Territori i 
Sostenibilitat,  
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En particular, a partir de la xarxa ferroviària de la RMB per mode de transport 

(FGC, Convencional ADIF, Alta Velocitat ADIF, Metro i Tramvia), ús (viatgers, 

mercaderies, mixta) Operador i Servei, s’han efectuat les següents 

elaboracions: 

 Reajustament de les dades segons els trams realment inclosos a l’àmbit 

territorial de la RMB (veure mapa a continuació):  

o Servei de Rodalies, (veure apartat 6.8.1): s’eliminen els 

quilòmetres continguts dins del Sistema Tarifari Integrat (STI) 

però fora de la RMB, com és el cas de les línies R1, R2, R3 i R4. 

o Serveis de FGC passatgers, (veure apartat 6.8.2): s’eliminen els 

quilòmetres corresponents a les línies de Manresa i Igualada fora 

de la RMB. 

o Servei de FGC mercaderies, (veure apartat 6.10): s’eliminen els 

quilòmetres de la línia Llobregat-Anoia no pertanyents a la RMB. 

 Desagregació de la xarxa per trams homogenis adoptats pel càlcul dels 

costos d’infraestructura ferroviària (característiques tècniques i usos 

homogenis). Veure apartat 5.2. 

 Desagregació de la xarxa en trams urbans i interurbans, utilitzant la 

classificació de les zones urbanes del Mapa urbanístic de Catalunya, per 

tal de poder assignar algunes partides dels costos externs als diferents 

àmbits. 
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Figura 1.- Xarxa ferroviària considerada al present Estudi. Font: elaboració pròpia a partir de dades DTES.
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4.1.4.2. Xarxa viària 

Per a les infraestructures viàries interurbanes s’utilitzen les dades publicades 

pel Departament de Territori i Sostenibilitat en l’ “Anuari estadístic de 

Catalunya del 2014”. 

Pel que fa a les infraestructures viàries urbanes, s’obtenen a partir de la 

longitud de les xarxes de cada municipi presents a la RMB15. 

4.1.4.3. Xarxa de carrils bici 

Per la bicicleta s’han comptabilitzat els quilòmetres de carril bici segregat16, 

ja que aquesta dada és la que s’utilitzarà posteriorment en el càlcul d’alguns 

costos interns (manteniment d’infraestructures) i externs (ocupació de l’espai). 

S’ha obtingut aquesta informació consultant els principals municipis de la RMB, 

alguns PMUs, eventuals Plans Directors i el Pla Estratègic de la Bicicleta de 

Catalunya.  

No es considera la xarxa viària “normal”, on pot circular la bici, perquè s’entén 

que el cost de manteniment de les infraestructures degut a les bicicletes és 

negligible respecte al dels vehicles motoritzats lleugers i pesats. 

 

 Les variables funcionals 

Les variables funcionals emprades per l’elaboració del present estudi són les 

següents: 1)el valor del temps, 2) l’ocupació dels vehicles, 3) el consum de 

combustible i les emissions dels vehicles i  4) les velocitats de circulació i 

recorregut.  

A continuació es detallen les fonts i la metodologia per a la seva obtenció, així 

com els valors obtinguts per cadascuna de les categories esmentades.  

4.2.1. Valor del temps 

En aquest estudi, s’ha volgut afinar el desglossament del càlcul del valor del 

temps segons:  

3. l’estacionalitat de la mobilitat (per exemple: estiu/resta de l’any). 

                                         
15 Dades extretes del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
16 No s’han tingut en compte les zones de cohabitació, ja sigui amb els altres vehicles (zones 
30) o amb vianants.  
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4. els diferents col·lectius o segments d’usuaris més enllà de les 

components “clàssiques” de la mobilitat obligada i no obligada (per 

exemple diferents categories laborals, com els treballadors de polígons 

industrials).  

D’aquesta manera, en els diferents projectes que dugui a terme l’ATM, es 

podrien emprar diferents valors en funció de la representació relativa dels 

diferents col·lectius, per tal d’avaluar la diferent influència de cadascun d’ells. 

4.2.1.1. Estacionalitat de la mobilitat 

En l’actual estudi, per actuar sobre l’estacionalitat de la mobilitat, l’usuari 

pot modificar els motius de desplaçament (𝑷𝒎), que varien en funció de 

l’estació de l’any.  Així que s’introdueix una taula d’Input en el simulador per 

tal de donar la possibilitat a l’usuari d’actuar directament i explícitament sobre 

els percentatges de viatgers que es desplacen pel motiu 𝒎. En l’estudi 

anterior, la taula es feia servir pel càlcul, però no era un input explícit del 

simulador.  

No obstant, el valor de Pm de referència per a l’àmbit RMB i els altres àmbits 

del pdM (escenaris base del present estudi), es seguirà extraient de l’Enquesta 

de Mobilitat Quotidiana (ATM, 2006) i dels resultats proporcionats per l’EMEF‘14 

(ATM, 2014) com s’indica a continuació, afegint els càlculs al simulador.  

EMEF 2014 

Motiu de desplaçament Percentatge 

Treball 13,70% 

Estudis 3,70% 

Total Mobilitat ocupacional 17,40% 

Compres quotidianes 9,20% 

Oci/diversió 6,90% 

Passejar 4,10% 

Visita amic/familiar 3,40% 

Gestions personals 4,00% 

Acompanyar persones 8,80% 

Metge/hospital 1,90% 

Total Mobilitat personal 38,30% 

Tornada a casa de motiu 
ocupacional 

12,30%17 

Tornada a casa de motiu personal 32,00%5 

Tornada a casa 44,30% 

Total Desplaçaments 100,00% 

Taula 22.-Percentatge total dels motius de desplaçament. Font: EMEF’14. 

                                         
17 Els valors de la tornada a casa de motiu ocupacional i personal s’han estimat respecte l’EMEF 
de 2012, ja que a l’EMEF de 2014 no apareixen. 
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Per tal d’estimar els resultats de motius de viatge pel 2014, s’agafa com a 

referència els resultats de l’EMQ 2006. Com que l’EMEF és una enquesta basada 

en els dies feiners, per tal d’obtenir els percentatges d’una setmana de 

mobilitat, es sumen els valors de l’EMEF 2014 de cada motiu amb la diferència 

entre el total de la setmana i els dies feiner (en percentatge) de l’EMQ 2006. 

Amb la nova taula, s’agreguen els motius dels desplaçaments en motius de 

treball, d’estudi, de compres, de lleure, de gestions, de tornada a casa de 

motiu personal i de tornada a casa de motiu ocupacional.  

Motiu de desplaçament Percentatge 

Treball 10,70% 

Estudis 2,00% 

Mobilitat ocupacional 12,70% 

Compres 9,70% 

Oci 19,00% 

Gestions 13,90% 

Mobilitat personal 42,60% 

Tornada a casa de motiu personal 36,10% 

Tornada a casa de motiu ocupacional 8,60% 

Tornada a casa 44,70% 

Total Desplaçaments 100,00% 

Taula 23.-Percentatge total dels motius de desplaçament agregats per categories. Font: 
elaboració pròpia a partir de i EMQ’06 i EMEF 2014. 

 

Per últim, s’integren els valors de la tornada a casa als motius de mobilitat 

ocupacional i personal de la través de la fórmula següent:  

𝑃𝑚 =  𝑚 +  
𝑚 · 𝑡

M
 

On,  -𝑃𝑚: Percentatge de 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 (%). 

 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 

transport. 
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Motiu de desplaçament Valors Pm 

Treball i Estudis 21% 

Compres 18% 

Lleure 35% 

Gestions 26% 

Total 100% 

Taula 24.-Valors del paràmetre 𝑃𝑚 que s’utilitzaran per cada motiu. Font: elaboració pròpia 
a partir de i EMQ’06 i EMEF 2014. 

 

Així que l’usuari que vulgui modificar l’estacionalitat de la mobilitat podrà 

variar els percentatges de motius de viatge Pm segons les zones o col·lectius a 

analitzar, modificant l‘escenari base de l’àmbit de l’RMB o dels subàmbits del 

pdM.  

4.2.1.2. Diferents col·lectius i/o zones d’actuació 

Per altra banda, per tal de considerar els diferents col·lectius i/o zones 

d’actuació es desagreguen els paràmetres que intervenen en el càlcul de Cost 

horari de referència ( C ):  

 Percentatge de població ocupada per sector (indústria, construcció i 

serveis) 

 Percentatge de població desocupada.  

El valor del cost horari de referència ( C ) es seguirà calculant com a la suma 

ponderada del cost de les persones ocupades i de les persones desocupades. 

𝐶 = 𝐵𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 · 𝐶𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 + 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑟 · 𝐶𝑎𝑡𝑢𝑟 

On:  

 𝐵𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎: Percentatge de població ocupada respecte població activa (%) 

 𝐵𝑎𝑡𝑢𝑟: Percentatge de població aturada respecte la població activa (%) 

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

 𝐶𝑎𝑡𝑢𝑟: Cost dels no ocupats (€/h) 
 

Però, en el present estudi, per poder diferenciar el càlcul del valor del temps 

segons diferents col·lectius o zones, es calcula el cost salarial de la població 

ocupada desagregada en els diferents sectors productius (indústria, 

construcció i serveis) de la següent forma: 

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

On: 

 𝐵𝑖: Percentatge de població ocupada en el sector industrial (%) 

 𝐵𝑐: Percentatge de població ocupada en el sector construcció (%) 

 𝐵𝑠: Percentatge de població ocupada en el sector serveis (%) 
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 𝐶𝑖: Cost salarial de la població ocupada en el sector industrial (€/h) 

 𝐶𝑐: Cost salarial de la població ocupada en la construcció (€/h) 

 𝐶𝑠: Cost salarial de la població ocupada en el sector serveis (€/h) 
 

Els costos salarials trimestrals s’obtenen ponderant els costos salarials dels 

diferents sectors d’activitat (Indústria, Construcció i Serveis) . El cost salarial 

de l’agricultura no es considera ja que l’IDESCAT exclou dels seus estudis 

aquesta component que, de totes maneres, constitueix només un 0,53% de 

l’ocupació de la Província de Barcelona.   

Utilitzant aquesta nova metodologia en els valors de l’any 2012 s’obté un valor 

de 𝐶𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 de 15,72 €/h mentre que amb l’antiga metodologia s’obtenia 

15,73€/h. Pel 2014, amb la nova metodologia s’obté un valor de 15,44 €/h. 

Cost salarial per hora (Valor). Província de Barcelona 2014. 

  1er trim 2on trim 3er trim 4rt trim Promig 

Indústria 15,4 18,0 18,3 18,5 17,55 

Construcció 12,2 15,1 14,7 16,2 14,55 

Serveis 13,8 15,2 15,6 15,3 14,98 

Taula 25.- Cost salarial a Catalunya l’any 2014 en €/hora. Font: IDESCAT. 

 
Percentatge d’ocupació per sectors. Província de Barcelona 2014. 

  1er trim 2on trim 3er trim 4rt trim Promig 

Indústria 17,61% 18,69% 19,34% 19,84% 18,87% 

Construcció 5,18% 5,18% 5,24% 0,62% 4,05% 

Serveis 77,21% 76,13% 75,43% 79,54% 77,08% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Taula 26.-Percentatge d’ocupació per sectors. Font: IDESCAT. 

 
D’altra banda, el cost dels no ocupats es segueix calculant a partir del nombre 

total d’aturats durant l’any en qüestió i el cost que varen comportar a l’Estat. 

Els valors del Factor de Cost imputable segons motiu (fm) de la Taula 4, 

presentada anteriorment, no varien pel present estudi. 

De manera que el valor del temps mitjà pel 2012, amb la nova metodologia 

2014 resulta de 8,96 €/hora mentre que amb la metodologia 2012 era de 8,99 

€/hora. Això implica una baixada del 0,33%. 

Pel que fa al 2014, es destaca que el cost dels no ocupats ha baixat 

considerablement des del 2012 al 2014, passant de 4,37 a 3,52 €/hora, degut 

a que en el 2014 hi ha menys gent desocupada cobrant l’atur (55,15% de 

beneficiaris sobre el total de desocupats en 2014 respecte al 66,3% del 2012), i 

el cost per beneficiari és inferior, passant de 1048,17 euros per beneficiari al 

2012 a 936,91 euros per beneficiari al 2014 (dades ). 
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Àmbit Any 
Població 
Activa 

Població 
ocupada 

Població 
desocupada 

Cost 
salarial 
(€/h) 

Cost 
aturats 
(€/h) 

Cost 
horari 
(€/h) 

Província 
Barcelona 

2012 2.883.400 2.234.300 649.100 15,73 4,37 13,17 

Província 
Barcelona 

2014 2.792.400 2.193.375  599.025 15,44 3,52 12,89 

Taula 27.- Dades pel càlcul del Cost horari salarial mitjans a Catalunya de l’any 2012 i 2014 
en €/hora. Font: IDESCAT. 

Així que el valor del temps mitjà pel 2014, calculat amb la nova metodologia, 

resulta de 8,69 €/hora  respecte a 8,96 €/hora  del 2012 (amb la mateixa 

metodologia). 

4.2.2. Ocupació dels vehicles 

S’han mantingut les ocupacions de l’estudi anterior pel que fa al transport per 

carretera. Pel que fa el càlcul de l’ocupació dels modes ferroviaris del transport 

de passatgers s’ha adoptat la mateixa metodologia que a l’estudi anterior, això 

és, per a cada un dels modes es parteix de les dades disponibles en les 

respectives memòries anuals que publiquen els operadors. 

En la següent taula es mostren les dades necessàries (amb la font d’origen) i 

els resultats obtinguts, en el càlcul de l’ocupació dels modes ferroviaris. 

 

Passatgers 
Distància 
mitjana 

ATM (km) 
passatger-km 

cotxes-km 
(Transmet) 

Ocupació 
(passatger-
km /cotxe-

km) 

Metro 373.700.000 5,90 2.216.630.000 83.160.000 26,65 

Tramvia* 24.500.000 4,20 115.150.000 5.105.000 22,56 

FGC 74.366.598 12,40 922.146.000 27.551.000 33,47 

Rodalies RENFE 85.566.169 24,20 1.950.909.000 92.460.000 21,10 

Taula 28.- Ocupació dels modes ferroviaris al 2014. Font: Elaboració pròpia a partir del 
Transmet Xifres i dades ATM. Notació: *Calculats a partir del Transmet Xifres considerant 2 

cotxes per vehicle. 
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Amb tot, s’obtenen els següents valors d’ocupació pel 2014: 

Modes Ocupació Font 

Turisme privat 1,17 Passatger/veh ATM, 2014 

Motocicleta 1,06 Passatger/veh EMQ, 2006 

Taxi 2,00 Passatger/veh Elaboració pròpia 

Autobús regular 13,90 Passatger/veh 
Elaboració pròpia a partir del 

Transmet Xifres 2014 

Autobús discrecional 20,00 Passatger/veh Elaboració pròpia 

Furgoneta 1,20 Tones/veh Elaboració pròpia 

Camió 9,25 Tones/veh Elaboració pròpia 

Mercaderies Renfe 21,43 Tones/cotxe 
Elaboració pròpia a partir de la 
memòria anual de RENFE 2014 

Mercaderies FCG 27,29 Tones/cotxe 
Elaboració pròpia a partir de la 

memòria anual de FGC 2014 

Metro 26,65 Passatger/cotxe 
Elaboració pròpia a partir del 

Transmet Xifres 2014 

Tramvia 22,56 Passatger/cotxe 
Elaboració pròpia a partir del 

Transmet Xifres 2014 

FGC 33,47 Passatger/cotxe 
Elaboració pròpia a partir del 

Transmet Xifres 2014 

Rodalies 21,10 Passatger/cotxe Renfe, 2014 

Regionals 18,37 Passatger/cotxe Renfe, 2014 

AVE, LD 46,04 Passatger/cotxe Renfe, 2014 

Taula 29.- Ocupacions considerades a la RMB segons els modes. Font: Elaboració pròpia. 

 

En l’Annex 1 “Variables de mobilitat i funcionals” es presenta una taula resum 

on consten els vehicles-km i els passatgers-km de tots el modes de transport. 

 

4.2.3. Consum de combustible i emissions 

Els valors de consum adoptats en el present estudi, com especificat 

anteriorment, s’han obtingut de l’estudi “Estudi de Seguiment de l’evolució de 

les emissions 2014” 10 encarregat per l’ATM a l’Institut Cerdà. 

Aquest estudi es basa en la metodologia especificada en la Guia EMEP/EEA 

(2013)18 que especifica un seguit d’equacions per a calcular el consum de 

combustible i les emissions en funció de les característiques dels vehicles 

(tipus, cilindrada i antiguitat d’acord amb la normativa europea EURO), els 

quilòmetres recorreguts, i la velocitat de circulació.  

Així que de l’estudi “Estudi de Seguiment de l’evolució de les emissions 2014”10 

s’obtenen pels diferents modes de transport descrits en l’apartat 2.2, segons 

                                         
18 Air Pollutant Emission Inventory Guidebook, EMEP/EEA, 2013. 
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els diferents tipus de vehicles i combustible (Gasolina, Diesel, GLP, Gas Natural, 

Biodiesel, Bioethanol, Electricitat i Hidrogen) les següents dades detallats 

segons si es tracta de xarxa urbana o interurbana :  

 el consum de combustible en TEP 

 les emissions de CO2 en tones 

 les emissions d’NOx  en tones 

 les emissions de CO en tones 

 les emissions de PMx en tones 

En el present estudi, es considera que aquests consums i emissions corresponen 

a la situació base 2014, és a dir són el resultat dels valors base coneguts al 

2014 de les variables funcionals i de mobilitat, així com del parc de vehicles 

per tipus de combustibles. 

No obstant, amb l’objectiu merament pràctic d’utilitzar el model de costos per 

simular diferents escenaris i polítiques de mobilitat (parcs de vehicles per tipus 

de combustible, velocitat mitjana de circulació per tipus de vehicle i 

combustible, etc. ), s’implementa un càlcul aproximat dels consums i les 

emissions en funció d’aquestes variables claus (INPUT del model) i d’unes 

corbes ponderades per mode de transport, tipus de vehicle i combustible 

facilitades per l’Institut Cerdà10 (es deixen agregades les diferents categories 

EURO per a cada combustible i els diferents cubicatges). 

Es suposa doncs una situació base a partir de les dades per la situació real 2014 

que són els resultats de l’estudi de “Estudi de Seguiment de l’evolució de les 

emissions 2014”10 , desagregades per tipus de vehicle, àmbit i combustible. 

A més s’insereixen al simulador les corbes de consum i emissions agregades per 

mode, tipus de vehicles i pels principals combustibles, per tal de deixar la 

possibilitat d’extrapolar escenaris en funció de la velocitat de cada vehicle i 

del parc considerat. 

Aquestes corbes permeten obtenir un factor corrector a través de la relació 

entre els consums i les emissions en la situació base i l’eventual nou escenari 

creat. Aquest factor aplicat als consums i emissions totals, en funció del tipus 

de vehicle i del combustible, generarà els nous consums en el nou escenari de 

consum i emissions dels contaminants en qüestió. 

Els factors de consum ponderats en funció del combustible facilitats per 

l’Institut Cerdà10 , així com les corbes resultants es poden veure en l’Annex 2. 
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A continuació es presenten els valors de consum de combustible resultants per 

a cada categoria de vehicle considerada en l’estudi en funció de l’àmbit urbà o 

interurbà, considerant la velocitat de circulació per tipus de vehicle i àmbit 

detallada en l’apartat 4.2.4. 

Consum combustible (g/veh-km) urbà interurbà 

Turisme 

Benzina 72,77 49,60 

Gasoil 59,39 43,28 

Biodièsel 61,67 44,95 

GLP 60,52 51,15 

Gas Natural 68,38 68,38 

Híbrid 34,38 35,33 

Elèctric (1) 10,97 10,97 

Motocicletes i 
ciclomotors 

Benzina 30,92 33,30 

Elèctric (1) 8,600 8,60 

Mercaderies 
lleugeres 

Benzina 120,92 69,87 

Gasoil 84,95 58,48 

Biodièsel 88,21 60,73 

GLP 60,52 50,05 

Gas Natural 133,97 133,97 

Elèctric (1) 10,97 10,97 

Hidrogen 0,00 0,00 

Mercaderies 
pesants 

Benzina 204,64 145,10 

Gasoil 188,47 131,30 

Biodièsel 195,71 136,35 

GLP 698,45 698,45 

Gas Natural 698,45 698,45 

Elèctric (1) 0,00 0,00 

Hidrogen 0,00 0,00 

Autobusos 

Benzina 728,11 234,33 

Gasoil 535,90 205,51 

Biodièsel 556,49 213,40 

Gas Natural 473,22 473,22 

Híbrids 404,85 162,69 

Elèctric (1) 10,97 10,97 

Hidrogen 0,00 0,00 

Taula 30.- Consum de combustible dels diferents vehicles al 2014 en funció de l’àmbit de 
circulació. Font: Elaboració pròpia. Notació: (1) les unitats del consum d’electricitat són 

kWh/veh-km. 

 

Pel que fa les emissions cal mencionar que, addicionalment als contaminants 

considerat per l’estudi de I. Cerdà10 , al present estudi, com en el anterior, es 

calculen també les emissions de SO2 i VOC (compostos orgànics volàtils) que 

tenen un impacte ambiental considerable. 
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Les emissions de SO2, depenen bàsicament del contingut de sofre de cada 

combustible. Per a calcular-les s’ha utilitzat l’expressió següent: 

𝐸𝑆𝑂2 = 2 · 𝑘𝑆,𝑚 · 𝐹𝐶 ( 2 ) 

On, -𝐸𝑆𝑂2: Emissions de SO2 (grams/quilòmetre) 

 𝑘𝑆,𝑚: Contingut de sofre en el combustible m, en massa (kg S / kg 

combustible) 

 𝐹𝐶: Consum de combustible (tones/quilòmetre)  
 

Per a les emissions de VOCs es calculen amb un factor d’emissió fix (grams 

/vehicle-km) per a cada combustible. 

A continuació es presenten els valors d’emissions resultants per a cada 

categoria de vehicle considerada en l’estudi en funció de l’àmbit urbà o 

interurbà, considerant la velocitat de circulació detallada en l’apartat 4.2.4. 

Els factors d’emissió ponderats en funció del parc de vehicles i la seva antiguitat 

facilitats per l’Institut Cerdà10 , així com les corbes resultants s’especifiquen en 

l’Annex 2.  
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Consum 

combustible 
g/veh-km 

Emissions CO2 
g/veh-km 

Emissions NOx 
g/veh-km 

Emissions CO 
g/veh-km 

Emissions PM10 
g/veh-km 

Emissions SO2 (g 
SO2/g comb) 

Emissions VOCs 
(g /veh-km) 

  urbà interurbà urbà interurbà urbà interurbà urbà interurbà urbà interurbà urbà interurbà urbà interurbà 

Turisme 

Benzina 72,77 49,60 216,49 147,56 0,01 0,02 0,03 0,02 2,242 0,964 0,00173 0,00173 1,10 1,10 

Gasoil 59,39 43,28 180,05 131,21 0,72 0,50 0,06 0,04 0,148 0,033 0,00266 0,00266 1,10 1,10 

Biodièsel 61,67 44,95 180,05 131,21 0,75 0,52 0,05 0,04 0,154 0,034 0,00000 0,00000 0,77 0,77 

GLP 60,52 51,15 164,47 139,02 0,05 0,04 0,03 0,02 0,622 0,600 0,00002 0,00002 0,04 0,04 

Gas Natural 68,38 68,38 166,55 166,55 0,24 0,24 0,04 0,03 0,616 0,616 0,00002 0,00002 0,04 0,04 

Híbrid 34,38 35,33 102,27 105,11 0,01 0,02 0,03 0,02 0,616 0,616 0,00121 0,00121 0,77 0,77 

Elèctric (1) 10,97 10,97 34,07 34,07 0,05 0,05 0,03 0,02 0,000 0,000 
    

Motocicletes/ 
ciclomotors 

Benzina 30,92 33,30 91,98 99,06 0,19 0,24 0,03 0,03 6,188 7,352 0,00173 0,00173 1,10 1,10 

Elèctric (1) 8,600 8,60 26,70 26,70 0,04 0,04 0,01 0,01 0,000 0,000 
    

Mercaderies 
lleugeres 

Benzina 120,92 69,87 359,74 207,87 1,03 1,30 0,04 0,03 12,120 2,613 0,00173 0,00173 1,10 1,10 

Gasoil 84,95 58,48 257,51 177,29 1,14 0,79 0,10 0,08 0,391 0,315 0,00266 0,00266 1,10 1,10 

Biodièsel 88,21 60,73 257,51 177,29 0,06 0,06 0,09 0,07 0,407 0,327 0,00000 0,00000 0,77 0,77 

GLP 60,52 50,05 164,47 136,02 0,05 0,04 0,04 0,03 0,622 0,483 0,00002 0,00002 0,04 0,04 

Gas Natural 133,97 133,97 707,74 707,74 0,23 0,23 0,05 0,04 0,808 0,808 0,00002 0,00002 0,04 0,04 

Elèctric (1) 10,97 10,97 40,05 40,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 
    

Hidrogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 
    

Mercaderies 
pesants 

Benzina 204,64 145,10 608,82 431,70 4,96 4,17 0,27 0,17 5,242 2,789 0,00173 0,00173 1,10 1,10 

Gasoil 188,47 131,30 571,33 398,05 4,80 3,16 0,26 0,16 1,357 0,714 0,00266 0,00266 1,10 1,10 

Biodièsel 195,71 136,35 6,44 4,95 5,11 3,36 0,25 0,15 1,335 0,702 0,00000 0,00000 0,77 0,77 

GLP 698,45 698,45 1701,21 1701,21 3,24 3,24 0,17 0,14 1,000 1,000 0,00002 0,00002 0,04 0,04 

Gas Natural 698,45 698,45 1701,21 1701,21 3,24 3,24 0,17 0,14 1,000 1,000 0,00002 0,00002 0,04 0,04 

Elèctric (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 
    

Hidrogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 
    

Autobusos 

Benzina 728,11 234,33 2166,20 697,17 24,85 9,34 1,59 0,41 9,06 2,05 0,00173 0,00173 1,10 1,10 

Gasoil 535,90 205,51 1624,57 622,99 13,02 3,34 0,00 0,00 3,942 0,837 0,00266 0,00266 1,10 1,10 

Biodièsel 556,49 213,40 0,00 0,00 13,86 3,56 0,33 0,14 556,49 213,40 0,00000 0,00000 0,77 0,77 

Gas Natural 473,22 473,22 1152,62 1152,62 1,97 1,97 0,00 0,00 1,000 0,000 0,00002 0,00002 0,04 0,04 

Híbrids 404,85 162,69 1227,31 493,20 0,54 0,54 0,32 0,14 3,199 0,615 0,00121 0,00121 0,77 0,77 

Elèctric (1) 10,97 10,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 
    

Hidrogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,12 0,000 0,000 
    

Taula 31.- Factors de consum de combustible i emissions de contaminants. Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi “Estudi de Seguiment de 
l’evolució de les emissions 2014” 10. Notació: (1) les unitats del consum d’electricitat són kWh/veh-km.
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4.2.4. Les velocitats de circulació i recorregut 

Les velocitats s’han obtingut a partir de l’estudi de “Estudi de Seguiment de 

l’evolució de les emissions 2014” 10 i del “Mapa de Trànsit 2014 de l’RMB i càlcul 

d’indicadors de mobilitat”19.  

Es defineixen dues velocitats distintes per a cada mode de transport en funció 

de les necessitat i l’objectiu de cada partida de costos:  

 Velocitat de circulació, necessària pel càlcul del consum de combustible 

i les emissions derivades, així com per l’avaluació d’aquelles 

externalitats que depenen de la velocitat en qüestió, com serien els 

costos dels accidents i del soroll. Es refereix estrictament a la velocitat 

mitjana de circulació. 

 Velocitat de recorregut que permet calcular el cost del temps de 

recorregut de cada desplaçament i doncs té en compte les parades que 

realitzen els vehicles durant el seu recorregut (en el cas del transport 

per mercaderies i autobusos) o el temps de cerca d’estacionament (en 

el cas del turisme privat). 

L’estimació doncs d’aquests paràmetres, que es distingeixen segons l’àmbit 

(urbà i interurbà), és molt important per tal de realitzar una aproximació més 

acurada dels costos resultants.  

Pel que fa referència al càlcul de les velocitats de circulació, en el cas de 

l’àmbit urbà s’ha treballat amb dades del primer document mencionat10, 

concretament amb les velocitats comercials, de solapament i d’agitació. En 

l’àmbit interurbà s’han emprat les dades presents en el segon19.  

A continuació s’adjunta una taula on es detallen les diferents velocitats 

considerades per a cada vehicle en funció de l’àmbit de circulació. 

                                         
19 “Mapa de Trànsit 2014 de l’RMB i càlcul d’indicadors de mobilitat”, MCRIT per encàrrec de 
l’ATM, 2016. 
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Velocitats mitjanes de circulació (km/h) 

Mode de transport 
Àmbit 

Font 
Urbà Interurbà 

Turisme  27,7 77,0 Elaboració pròpia a partir de 

dades de l’estudi de “Estudi de 

Seguiment de l’evolució de les 

emissions 2014” 10 per l’àmbit 

urbà i “Mapa de Trànsit 2014”19 

per l’àmbit interurbà 

Motocicleta 45,0 83,9 

Mercaderies lleugeres 27,7 69,3 

Mercaderies pesades 28,3 65,9 

Autobús 11,8 69,2 

Taula 32.- Velocitats de circulació en funció de l’àmbit. 

 

Les velocitats pel càlcul del cost del temps de recorregut s’han obtingut a partir 

de les velocitats mitjanes de circulació i tenint en compte el temps perdut per 

cadascun dels modes durant els seus respectius recorreguts (veure taula 

següent). 

Temps perdut (min) 

Mode Accés C/D Enllaç Espera 

Turisme privat 6 0 0 0 

Motocicleta 2 0 0 0 

Mercaderies lleugers 0 15 0 0 

Mercaderies pesants 0 20 0 0 

Taula 33.- Temps perdut durant el recorregut. Notació: C/D = Càrrega/Descàrrega. 

 

Cal destacar que per l’àmbit interurbà s’ha considerat que no hi ha pèrdua de 

temps, per tant les velocitats en aquest àmbit coincideixen amb les velocitats 

mitjanes de circulació.  
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A la taula següent es presenten els resultats obtinguts: 

Velocitats pel càlcul del cost del temps de recorregut (km/h) 

Mode de transport 
Àmbit 

Font 
Urbà Interurbà 

Turisme  14,0 77,0 

Elaboració pròpia a partir de les 

velocitats de circulació i els temps 

perduts considerats 

Motocicleta 32,0 83,9 

Mercaderies lleugeres 8,4 69,4 

Mercaderies pesades 6,8 65,9 

Autobús 7,7 69,2 

Bicicleta 9,1 17,5 
Elaboració pròpia a partir de dades de 

l’ATM 

Metro 26,5 ATM 

Tramvia 17,7 ATM 

FGC 41,0 FGC 

Rodalies 49,1 ATM 

Regionals 64,4 Renfe 

AVE i LD 132,8 Observatori del Ferrocarril 

Taula 34.- Velocitats pel càlcul del temps de recorregut dels modes de transport en funció de 
l’àmbit. 

 
 

 Preus i/o Costos 

A més de les variables de mobilitat i funcionals descrites en els anteriors 

apartats, per calcular els costos de cadascun dels modes de transport analitzats 

en el marc del present estudi, s’han considerat altres valors de referència, ja 

sigui en forma de preus (p.e. preus del carburant) o en forma de costos (p.e. 

cost del personal ferroviari).  

La metodologia de càlcul de cadascuna d’aquestes dades, la seva font i les 

eventuals hipòtesis realitzades es descriuen en els capítols següents, quan es 

fa una anàlisi detallada de totes les partides dels costos interns i externs 

considerades per a cada mode de transport.   
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5. COSTOS DE LES INFRAESTRUCTURES 

En aquest nou capítol es descriuen les metodologies seguides per a la 

determinació dels costos de infraestructures per cada mode de transport 

considerat en l’estudi. 

Es diferencia entre la metodologia adoptada pel càlcul dels costos de 

infraestructura viària de la ferroviària. 

 Infraestructures viàries 

A nivell general, amb l’objectiu de calcular el cost d’ús de les infraestructures 

viàries per a cada mode de transport per carretera, es realitza una 

reorganització del simulador considerant dos tipus de infraestructures (2 

pestanyes): 

 Vies urbanes i interurbanes de lliure circulació (sense peatge)  

 Vies de peatge. 

 

5.1.1.  Infraestructura de lliure circulació (sense peatge) 

Es realitza un canvi en l’assignació d’aquesta partida als diferents modes de 

transport, atès que el desgast és comú a tots els modes que comparteixen la 

xarxa viària de l’RMB.  

Així que la metodologia parteix del càlcul del cost total de les infraestructures 

a Catalunya, tot seguit es duu a terme una assignació territorial a la RMB en 

base als quilòmetres de xarxa i finalment s’assigna el cost pels diferents modes 

de transport. Aquesta assignació s’ha pogut realitzar desglossant el cost total 

per comarques pertanyents a la RMB constatant que el 80% de les carreteres 

localitzades a la Diputació de Barcelona, de titularitat de l’Estat i de la mateixa 

Diputació, pertanyen a la RMB20. 

Cal aclarir que l’únic mode exclòs d’aquesta assignació de costos és la bicicleta. 

A la partida corresponent es consideraran només les infraestructures 

específiques d’aquest mode assumint que l’ús que fan de les infraestructures 

viàries generals és marginal i amb un cost marginal menyspreable. 

                                         
20 Elaboració pròpia a partir de dades MCRIT19 sobre longitud de xarxa de l’RMB i Anuaris del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. 
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La metodologia de càlcul es recolza de forma general en les dades publicades 

en els successius anuaris estadístics pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (TES). En aquest sentit, es disposa 

d’un registre complet d’inversions en construcció i conservació de carreteres a 

Catalunya des de l’any 1990, distingint segons la titularitat de la xarxa i 

desagregat per províncies. El cost d’ús de infraestructures per l’any 2014, és el 

corresponent a la despesa mitjana duta a terme dins d’un període determinat 

en funció del tipus d’inversió i d’acord amb les dades disponibles.  

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. 

Tot seguit es duu a terme l‘assignació de les inversions corresponents a l’Estat 

i les Diputacions, repartint-les d’acord amb la proporció de quilòmetres de 

xarxa corresponents a la RMB.21  

Seguidament, i tenint en compte les dades disponibles, es considera la despesa 

mitjana actualitzada dels últims 20 anys per les inversions de nova construcció 

i la despesa mitjana de conservació en els últims 10 anys. 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.  

Finalment, es realitza l’assignació dels costos totals a la RMB als diferents 

modes que comparteixen la xarxa de carreteres: turismes, motocicletes, 

autobús urbà i interurbà, camions i furgonetes. En aquest sentit, es 

distingeixen els costos que provenen d’inversions en construcció dels de 

manteniment, ja que es deuen a diferents factors i per tant s’han d’assignar 

amb una metodologia diferent:  

 Pel que fa les inversions en la construcció de les infraestructures, 

s’estableix un mètode basat exclusivament en el trànsit sense tenir en 

compte les característiques tècniques dels vehicles, 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 

                                         
21 Les inversions realitzades per l’Estat pels anys 2013 i 2014 no s’han pogut obtenir ja que en 

l’ “Anuario Estadístico” del Ministeri de Foment el capítol d’inversions no està disponible. Per 

aquest motiu s’han considerat les inversions de la xarxa de carreteres depenent de l’Estat fins 

l’any 2012. Per la inversió de la Diputació, s’ha seguit el document “Pressupostos 2013”, de la 

Diputació de Barcelona. 
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circulen. Així que el cost de les infraestructures de menys de 4 carrils 

s’ha repartit entre tots els tipus de vehicles mentre que s’ha calculat un 

cost unitari per carril de xarxa viaria que s’ha imputat només als turismes 

en el cas de carreteres de 4 o més carrils.  

 Pel que fa a les inversions en manteniment, el pes dels vehicles és una 

variable determinant en el desgast de les infraestructures ,i per tant, es 

fa una ponderació dels vehicles-quilòmetre tenint en compte el pes mitjà 

per categories de vehicles (turismes, motocicletes, comercials lleugers, 

pesants i autobusos).  

En aquest sentit, o 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. 

Cal remarcar que l’objectiu d’aquest estudi és analitzar els costos d’operació 

de la xarxa de transports. Així doncs, les consideracions adoptades són: 

 Costos de manteniment (costos a curt i mitjà termini): el manteniment 

de la xarxa d’infraestructures de la RMB es considera que és un cost 

necessari per l’operació dels vehicles i de la xarxa. Per tant, seguint la 

línia d’aquest estudi, aquests costos han de computar en l’obtenció dels 

costos totals de cada mode com a costos de manteniment i inversió a 

mitjà termini. 

 Costos de construcció (llarg termini): la construcció d’una 

infraestructura és una decisió avaluada prèviament mitjançant l’anàlisi 

Cost Benefici i la TIR social de la inversió corresponent, que no afecta 

en l’àmbit de l’operació i l’eficiència del sistema de transport i 

mobilitat. Ja que l’objectiu del treball és precisament d’avaluar 

l’eficiència del funcionament del sistema de transport i donat que la 

infraestructura ja construïda té períodes d’amortització molt llargs 

respecte els altres (al menys 30 anys per la infraestructura viària i 50 

per la ferroviària) i, per tant, el seu valor té poca influència dins dels 

costos d’operació de l’estudi actual, aquests no s’inclouen dins dels 

costos interns totals. No obstant, s’afegeixen a la memòria (apartat 5.2) 

amb l’objectiu de disposar d’un valor de referència, 
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Aquest procés es pot resumir amb el següent esquema: 

 

Esquema 5.- Esquema de càlcul dels costos d’ús de les infraestructures viàries sense peatge 

 

5.1.2. Infraestructura de peatge 

El cost de les infraestructures de peatge s’obté de la recaptació per categoria 

de vehicle, multiplicant l’IMD de cada tipus de vehicle per la tarifa 

corresponent i per diferents trams d’autopista. En el present estudi s’ha 

millorat el càlcul de l’IMD de pesants que s’efectua de manera separada per 

tots els trams d’autopistes dins de l’RMB en lloc d’utilitzar un valor mig, com 

en l’estudi anterior. A més s’ha afegit un tram de l’autopista AP-2 que cau dins 

de l’RMB. 

El cost del concessionari es pot obtenir restant de la recaptació calculada el 

benefici de les concessionàries obtingut segons comunicat de premsa de TES 

(20/12/2012). Aquest valor resulta elevat ja que les concessions estan en fase 

final, havent amortitzat ja la inversió inicial. 
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Aquest procés es pot resumir amb el següent esquema: 

 

Esquema 6.- Esquema de càlcul dels costos d’ús de les infraestructures viàries de peatge 

Per últim, les dades necessàries pel càlcul dels costos d’ús de les 

infraestructures s’indiquen en la taula:  

Dada Font 

Despeses en construcció i 

conservació per províncies a 

la xarxa de l’Estat (Sèrie 

1987-2012) 

¨Anuari estadístic 2009. Inversions en Carreteres a 

Catalunya¨, Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques. 

“Anuario estadístico 2010” Ministerio de Fomento. 

Despeses en construcció i 

conservació per províncies a 

la xarxa de les Diputacions 

(Sèrie 1987-2014) 

¨Anuari estadístic 2009. Inversions en Carreteres a 

Catalunya¨, Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques. 

“Anuario estadístico 2012” Ministerio de Fomento. 

“Pressupostos 2013” Diputació de Barcelona. 

Despeses en construcció i 

conservació per províncies, i 

inversions per comarques, a 

la xarxa de la Generalitat 

(Sèrie 1987-2014) 

¨Anuari estadístic 2009. Inversions en Carreteres a 

Catalunya¨, Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques. 

¨Anuari estadístic 2014, Pressupost i Inversions liquidades 

del Departament¨, Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

Quilòmetres de xarxa de 

carreteres per titularitat i 

àmbits 

Elaboració pròpia a partir dels anuaris del Ministeri,  TES i 

MCRIT19. 

IMD per concessionària i trams 

a Catalunya 

¨Anuari estadístic 2014¨, Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

“Anuario estadístico 2014” Ministerio de Fomento 

Percentatge de trànsit per 

modes 

Elaboració pròpia a partir de “Mapa de Trànsit 2014”, 

MCRIT19 i “Anuario estadístico 2014” Ministerio de 

Fomento. 

Trams i tarifes de les 

autopistes dins de la RMB 

Tarifes del 2014 a partir dels preus publicats per cada 

empresa concessionària i del “Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya” 

Taula 35.- Font de les dades utilitzades en el càlcul dels costos d’ús d’infraestructures 
viaries. 
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 Infraestructures ferroviàries 

S’ha homogeneïtzat el criteri de càlcul d’aquest cost pels modes ferroviaris amb 

l’emprat per les infraestructures viàries, afegint un cost quilomètric de la 

infraestructura que considera les inversions inicials a llarg i mig termini (la seva 

amortització), tenint en compte les vides útils dels diferents aspectes inclosos 

en la infraestructura ferroviària (vies, superestructures, etc.). 

Així doncs, aquest procés de càlcul es divideix en les següents passos: 

1. Desagregació de la xarxa per trams amb característiques tècniques i 

usos homogenis (electrificats o no, via doble o simple, transport de 

passatgers o mercaderies, etc.). 

2. Desagregació del tràfic pels trams identificats en el pas anterior. 

Elaboració de dades de mobilitat en cotxes-km pels trams de FGC i 

Rodalies, en base als horaris publicats en el seu anuari: càlcul de les 

circulacions diàries en dia laborables i festius, multiplicades per la 

longitud del tram per a obtenir els trens-km. Amb un rati cotxes/tren 

(diferent per a cada línia en el cas de FGC, que ho publica, i general per 

Rodalies), s’obtenen els cotxes-km. 

3. Caracterització dels trams identificats d’acord amb dos aspectes: 

o Determinació dels paràmetres tècnics rellevants per al càlcul de 

costos (quilòmetres totals, % en via simple/doble, % electrificat, % en 

túnel, quantitat i tipologia d’estacions, sistemes de senyalització, 

comunicació i control de tràfic). 

o Estimació de les principals obres que es consideren encara en fase 

d’amortització (menys de 50 anys d’antiguitat) per cadascun dels 

trams. 

4. Càlcul dels costos d’inversió i manteniment en cadascun dels trams a 

partir dels costos unitaris disponibles a l´Observatori de costos del 

transport ferroviari a Catalunya (DPTOP, 2003)22 actualitzats a l’any 

d’estudi, obtenint tres categories de costos: 

                                         
22 Pel que fa al tramvia el mètode de càlcul és, donat que l’observatori no proporciona els 
valors unitaris.  Així que s’han estimat emprant un cost unitari de construcció mig per km extret 
de projectes de referència de què disposa SENER (projectes constructius, estudis informatius, 
MAIT, SAIT, Costos del Transporte Terrestre a Catalunya, etc.), multiplicat pels km de xarxa i 
anualitzats segons la seva vida útil, considerant que el 30% de les inversions son en 
infraestructures amortitzables  a 50 anys i el restant 70% a 25 anys (superestructures, 
subestacions, catenàries, senyalització, etc.).  
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o Costos d’inversió a llarg termini en la infraestructura bàsica 

(50 anys). 

o Costos d’inversió a mitjà termini en equipament i 

superestructura (de 15 a 20 anys). 

o Costos de manteniment anual. 

Els costos d’inversió a llarg termini en la infraestructura bàsica es 

calculen en el model, tot i que no computen en el càlcul del cost total, 

ja que es considera que tenen un període d’amortització molt elevat 

respecte als altres, tal com s’explica en l’apartat 5.2.  

En la següent taula es mostren els valors de l’amortització de les 

inversions en infraestructura a llarg termini resultants per a cada mode: 

Mode 
Infraestructura a llarg 

termini 

Tramvia 3.394.224 

Metro 47.688.971 

FGC 9.408.863 

Mercaderies ferrocarril FGC 1.143.640 

Rodalies 10.682.472 

MD 1.447.338 

LD 404.951 

Mercaderies ferrocarril 4.114.289 

Avant 4.230.536 

AVE 17.517.424 

Taula 36.- Costos de la inversió en infraestructura a llarg termini (amortització anual). 

 

5. Assignació dels costos obtinguts per trams pels diferents modes per cada 

tipus de xarxa, tenint en compte dues variables d’assignació: les tones-

quilòmetre per als costos de manteniment relacionats amb el desgast de 

la via i els trens-quilòmetre per a la resta dels costos. 
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Tot aquest procés, es resumeix amb el següent esquema: 

 

Esquema 7.- Esquema de càlcul del cost de les infraestructures ferroviàries 

 

Finalment, les dades emprades es recullen en la taula següent, conjuntament 

a les seves fonts.  

Dades Font 

Costos unitaris d’inversió i manteniment de 

les infraestructures ferroviàries, en valors de 

2014. 

Elaboració pròpia a partir de: 

OBSERVATORI DE COSTOS DEL TRANSPORT 

FERROVIARI A CATALUNYA, DPTOP 2003. 

¨EL TRANSPORTE FERROVIARIO DE ALTA 

VELOCIDAD. UNA VISIÓN ECONÓMICA¨ (2009), 

UIC. 

MAIT (Mètode D’Avaluació D’Infraestructures 

del Transport).  COL·LEGI DE CAMINS, 2010 

Sistema d’Avaluació d’Inversions en 

Transport (SAIT), 2016 

Experiència de SENER en estudi de 

factibilitat, projectes basics i constructius 

d’infraestructures ferroviàries.  
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Dades Font 

Desagregació de la infraestructura i del tràfic 

per trams, segons utilització i 

característiques tècniques 

Elaboració pròpia a partir de: 

Mobilitat total proporcionada per l’estudi 

“Estudi de Seguiment de l’evolució de les 

emissions 2014” 10, Institut Cerdà. 

Dades dels operadors. 

Observatorio del Ferrocarril en España, 

Informe 2014. Ministerio de Fomento. 2015. 

Declaració sobre la Red, Adif 2014. 

Dades FGC 

Antiguitat de les obres d’infraestructura per 

trams 

Elaboració pròpia a partir de: 

Declaración sobre la Red, Adif 2014. 

¨Breu història del Metro de Barcelona¨, TMB. 

Dades FGC 

Taula 37.- Font de les dades utilitzades en el càlcul dels costos d’ús d’infraestructures 
ferroviàries.  
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6. COSTOS INTERNS 

En aquest capítol es descriuen les metodologies adoptades per a la 

determinació dels costos interns de cada mode de transport considerat en el 

present estudi. 

Per cada partida de cost, s’indica la metodologia adoptada i els canvis duts a 

terme per la seva determinació respecte als estudis precedents, tant en la 

metodologia com en les fonts d’informació adoptades. 

 Turisme privat 

En aquest mode de transport, la majoria de les vegades, l’operador del vehicle 

és el mateix usuari final23, com es pot apreciar a l’esquema de costos a 

continuació: 

 

Esquema 8.- Estructura dels costos interns del Vehicle Privat (turismes i motocicletes) 

                                         
23 Pel cas dels turismes privats, a les properes actualitzacions s’haurà de començar a considerar 
l’efecte dels serveis de car-sharing.  
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6.1.1. Costos d’ús d’infraestructures 

La metodologia adoptada pel càlcul dels costos d’ús d’infraestructures 

considera el cost total en infraestructura a la RMB a partir de les inversions 

realitzades per l’estat espanyol, la diputació i els ajuntaments i es reparteixen 

entre tots els modes segons la mobilitat, el factor de pes per eix i un factor de 

sobredimensionament, tal i com s’ha exposat a l’apartat 5.1. 

Tal i com s’ha exposat en l’apartat 3.2.2.3, també s’ha considerat una inversió 

de 900.000 euros realitzada per tal d’adaptar els aparcaments a la recàrrega 

del vehicle elèctric24, considerant un període d’amortització de 30 anys i un 

factor de referència igual a 1.  

 

6.1.2. Costos de propietat o d’ús 

El cost de propietat es calcula com la suma del cost d’adquisició i 

desballestament.  

En quant al cost d’adquisició, aquest es calcula com un cost d’amortització, és 

a dir, tenint en compte la vida útil dels vehicles d’acord amb la següent 

formulació: 

𝐶𝐴𝑡𝑝  =
𝑉𝑒ℎ𝐿 · 𝑃𝐴𝑡𝑝

𝐿𝑡𝑝
 ( 3 ) 

 

On,   -𝐶𝐴𝑡𝑝: Cost d’adquisició del turisme privat (€/any) 

 𝑉𝑒ℎ𝐿: Nº de turismes privats comprats en els últims L anys (veh) 

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

 𝐿𝑡𝑝: Vida útil del turisme privat, 9 anys 

 

El nombre de turismes comprats en els últims 9 anys s’ha calculat en base a les 

matriculacions anuals a Catalunya, en la proporció del parc corresponent a la 

Regió Metropolitana de Barcelona. 

                                         
24 Barcelona de Serveis Municipals (B:SM). Memòria de Sostenibilitat 2014. 
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Pel que fa al cost de desmantellament dels vehicles, s’avalua directament per 

mitjà dels vehicles fora d’ús (VFU), segons el següent procés: 

 Consulta de la generació de residus per VFU per comunitats autònomes i 

del nombre de VFU a l’any. 

 Consulta del cost mig de desmantellament d’un VFU. 

 Avaluació dels costos de desmantellament a partir de les dades anteriors. 

En la figura següent es detalla el procés de càlcul realitzat per obtenir ambdós 

costos. 

 

Esquema 9.- Dades i càlculs dels costos de propietat del turisme privat. 

 

D’altra banda, les fonts utilitzades pels càlculs es recullen en la següent taula: 

Dada Font 

Preu de compra dels turismes 
“Federación de Asociaciones de Concesionarios 

de la Automoción” (FACONAUTO) 

Parc de turismes privats Institut Cerdà10 

Vida útil dels turismes privats i de les 
motocicletes 

“Jornadas Nacionales ITV 2010” 

Generació de residus dels Vehicles Fora 
d’Ús (VFU) 

“Vehicles donats de baixa”. IDESCAT 2014 
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Dada Font 

Preu unitari de desmantellament dels 
VFU 

Elaboració pròpia a partir de la consulta a 
abocadors 

Matriculacions anuals de turismes a 
Catalunya 

“Matriculació de vehicles”. IDESCAT 2014 

Taula 38.- Font de les dades utilitzades en el càlcul dels costos de propietat. 

 

6.1.3. Assegurances 

Es segueix amb la metodologia de l’estudi anterior, això és, es parteix del volum 

de les assegurances dels automòbils per l’any 2014 en tot l’estat espanyol i es 

divideix pel nombre total de vehicles d’aquest tipus matriculats al mateix àmbit 

per obtenir un valor unitari. 

Tos seguit s’assimila el resultat anterior per la RMB, de manera que es 

multiplica el valor unitari obtingut  pel nombre total d’automòbils de la RMB 

(parc 2014) per obtenir el cost total per assegurances en l’àmbit estudiat. 

En el present estudi s’han actualitzat convenientment les fonts utilitzades pel 

càlcul d’aquest cost, tal i com es recull a la Taula 39.  

En el següent esquema es presenta la metodologia emprada per la determinació 

del cost d’assegurances. 

 

 

Esquema 10.- Dades i càlculs que intervenen en el cost per assegurances a la RMB. 
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Dada Font 

Volum de pòlisses a l’estat 
espanyol 

“Seguros y Fondos de Pensiones, Informe 2014” Ministerio 
de economía y hacienda. 

Parc d’automòbils 
matriculats a l’estat 

espanyol 
IDESCAT 2014 

Parc de vehicles a la RMB Institut Cerdà10 

Taula 39.- Font de les dades utilitzades en el càlcul dels costos d’assegurances. 

 

6.1.4. Impostos 

També s’ha seguit amb la metodologia de l’anterior estudi, això és, obtenint el 

valor dels impostos ITV i IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica), 

actualitzant convenientment les dades que queden recollides en la Taula 40 i 

la Taula 41. 

En el cas de l’ITV, es considera la despesa anual del vehicle privat en ITV variant 

segons: 

 La taxa a aplicar segons tipologia de vehicle. 

 El nombre de revisions a realitzar per assolir la ITV. 

 L’antiguitat del vehicle. 

Així, s’elabora una taula de despesa en ITV a partir de dades del Departament 

d’Indústria, Comerç i Turisme, d’on s’obté el percentatge de segones revisions 

i la tarifa mitjana pels cotxes. A partir d’aquí es calcula el valor anual mig pels 

cotxes i per les motocicletes. 

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. 

La metodologia que proposa es basa en el càlcul de la tarifa mitjana per vehicle 

condicionat al coneixement del parc d’automòbils per tipologia de vehicle i 

municipi. 

Les fonts de dades utilitzades són: 
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Dades Font 

Parc automobilístic a la RMB “Parc de vehicles per tipus”. IDESCAT 2014 

Vehicles que eludeixen la ITV 

Nota de premsa. Asociación Española de 
Entidades Colaboradoras de la Administración 
en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-

ITV), Madrid, 27 de Abril de 2015 

Vehicles que han d’efectuar segones 
revisions 

Nota de premsa. Asociación Española de 
Entidades Colaboradoras de la Administración 
en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-

ITV), Madrid, 27 de Abril de 2015 

Tarifes ITV per primeres i segones 
revisions i tipus de vehicle 

Mitjana dels preus aplicats per empreses 
autoritzades. Generalitat de Catalunya 2012 

Taula 40.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos per recaptació de la ITV. 

Les metodologies esmentades es mostren de forma esquemàtica en les taules i 

quadres que segueixen: 

 

Esquema 11.- Dades i càlculs dels costos deguts a la ITV. 
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Esquema 12.- Dades i càlculs de la recaptació per IVTM a la RMB. 

 

Les fonts que queden recollides a la taula adjunta: 

Dades Font 

Tarifes IVTM a Barcelona ciutat 
“Ajuntament de Barcelona, Ordenança fiscal núm. 1.2: 
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles 

de tracció mecànica.” 

Parc de vehicles segons la seva 
potència fiscal a Barcelona 

ciutat 

“Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona 2014”. 
Departament d’estadística. Ajuntament de Barcelona 

Factor corrector tarifes IVTM 
segons el nombre d’habitants 

del municipi 
Elaboració pròpia a partir de dades del BOE 

Parc de vehicles a la RMB “Parc de vehicles per tipus”. IDESCAT 2014 

Taula 41.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos per recaptació de l’IVTM. 

 

6.1.5. Multes 

La metodologia adoptada per l’avaluació dels costos deguts a les multes és 

anàloga a l’estudi anterior, mitjançant una consulta directa a les 

Administracions Públiques competents i actualitzant convenientment les fonts 

d’informació i les dades emprades en el càlcul. 
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Dins de l’àmbit urbà, les competències de recaptació estan transferides a la 

Diputació de Barcelona, a excepció de tres municipis (Barcelona, Sabadell i 

Terrassa). Per tant, la quantia de les multes s’ha obtingut de la suma de la 

recaptació de l’any 2014 en aquest concepte dels quatre ens. 

Pel que fa a l’esfera interurbana, les infraccions per tràfic són competència de 

la Generalitat de Catalunya, de manera que s’ha valorat la quantia de les 

infraccions per la RMB del Servei Català del Trànsit. Per tal d’obtenir la quantia 

s’han realitzat les següents tasques: 

 Actualització a l’any 2014 de la recaptació total (de Catalunya) del Servei 

Català del Trànsit per multes, a través dels Pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya. 

 S’ha suposat que la probabilitat de rebre una infracció d’un vehicle és 

directament proporcional a la mobilitat, de manera que el rati de 

vehicles-km de la RMB respecte el total de Catalunya s’ha aplicat a la 

quantia total de multes del Servei Català de Trànsit. 

6.1.6. Aparcament a origen 

En el present estudi, a partir d’un estudi de mercat s’obté que a la Regió 

Metropolitana de Barcelona el 66% dels pàrquings a domicili són de propietat, i 

es manté, com en l’estudi anterior, que el 99,6% els paguen els usuaris i el 0,4% 

restant les empreses on treballen. 

Per als aparcaments en propietat: 

 Es calcula els costos de propietat diferenciant entre Barcelona ciutat  i 

la resta de la Regió Metropolitana. 

 Es considera el cost mig anual en concepte d’IBI a Barcelona ciutat i a la 

resta de la Regió Metropolitana. 

 Es recull el preu de les places d’aparcament en edificis residencials de 

nova planta per districte de la ciutat de Barcelona i es calcula la mitjana; 

també es suposa una vida útil d’amortització de 30 anys. 

Per als aparcaments de lloguer, es considera el cost mig d’una plaça 

d’aparcament de lloguer a Barcelona ciutat i a la resta de la Regió 

Metropolitana. 

Es recorre a la web de l’Ajuntament de Barcelona i a alguns portals immobiliaris 

de referència (Idealista, Expocasa, Fotocasa, etc.),per consultar els preus de 
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lloguer i venda de les places d’aparcament en garatge a la ciutat, així com el 

seu nombre. 

Per altra banda, s’ha inclòs el cost unitari mig d’instal·lació d’un punt de 

recàrrega pel vehicle elèctric, xifrat en 800 euros, anualitzat amb una vida útil 

de 25 anys.   

Així doncs, les fonts emprades són: 

Dades Font 

Places d’aparcament per a turismes privats 
en subterranis a Barcelona 

Ajuntament de Barcelona, anuari estadístic 
2014.  

Percentatge de places de compra o lloguer Estudi de mercat. Elaboració pròpia 

Cost places aparcament a Barcelona 
Informació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Portals immobiliaris 

Parc de vehicles a la RMB Institut Cerdà10 

Cost unitari d’instal·lació per la recàrrega 
del vehicle elèctric 

Elaboració pròpia. Preus d’instal·lació 
ofertades per Lugenergy i Ilumelec. 

Taula 42.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels aparcaments a origen per el 
turisme privat. 

6.1.7. Aparcament a destinació 

6.1.7.1. Àmbit urbà 

Per a aquest àmbit, s’ha seguit amb la metodologia de l’estudi anterior, que es 

basa en: 

 Calcular el cost per vehicle a la Regió Metropolitana de Barcelona i 

multiplicar-lo pel parc de vehicles per obtenir les despeses anuals en 

aparcament. 

 Diferenciar entre mobilitat obligada i mobilitat no obligada. Aquesta 

divisió obeeix al fet que la primera té uns costos associats al lloguer 

mensual i a la propietat de places i la segona, per aparcament de rotació 

per hores. 

Per a l’estimació dels costos de mobilitat obligada i no obligada s’apliquen les 

següents formulacions: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 = 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡0 × 𝐴𝑝
0

× (𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡 × 𝑃𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 ×

𝐶𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡 + 𝑃𝑙𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟 × 𝐶𝑙𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟)  
( 4 ) 

On: 

 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡0: Percentatge de desplaçaments realitzats a la Regió 
Metropolitana de Barcelona de mobilitat obligada, 36,4% (EMQ0613) 
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 𝐴𝑝0: Percentatge d’usuaris del cotxe en mobilitat obligada que disposen 
d’aparcament, 40% (Aragay et al., 1999) 

 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡: Percentatge d’aparcaments de propietat, 84% 

 𝑃𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟: Percentatge d’aparcaments de propietat particular, 16% 

 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡: Cost anual mig d’un aparcament de propietat. 

 𝑃𝑙𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟: Percentatge d’aparcaments de lloguer, 16% 

 𝐶𝑙𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟: Cost anual mig d’un aparcament de lloguer 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑁𝑜 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎
=  𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑁𝑂 × 𝑃 × 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝐶𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 

( 5 ) 

On:  

 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑁𝑂: Percentatge de desplaçaments que es realitzen a la Regió 
Metropolitana de Barcelona de mobilitat no obligada, 63,6% (EMQ0613). 

 𝑃: Percentatge de vehicles que van a un aparcament per hores, 25% 
(estimació a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona). 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡: Cost anual sense ponderar despeses d’aparcament per 

hores. Estimació a partir del preu mig per hora, 2,58€/hora. 

 𝐶𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐: Cost de recàrrega d’un vehicle elèctric El cost de la recàrrega 
elèctrica es calcula com: 

𝐶𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 =  𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑁𝑂 × 𝑃 × 𝑃𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝐶𝑟𝑒𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 ( 6 ) 

On: 

 𝑃: Percentatge de vehicles elèctrics respecte el total. 

 𝐶𝑟𝑒𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎
25: Cost de recàrrega. Aquest valor s’obté del producte del 

preu per kilowatt·hora i l’energia necessària per carregar el vehicle. 

Un cop obtinguts els costos unitaris deguts a la mobilitat obligada i no obligada, 

s’ha determinat els desplaçaments deguts als turismes a partir del total de 

desplaçaments de cada tipus de mobilitat i del percentatge degut al vehicle 

privat (informació extreta també de l’EMQ’0613). 

6.1.7.2. Àmbit interurbà 

Per aquest àmbit, s’ha seguit també amb la metodologia de l’estudi anterior, 

que es basa en la consideració dels Park&Ride (P&R) o aparcaments de dissuasió 

i d’intercanvi modal. 

                                         
25 Actualment la recàrrega és gratuïta per l’usuari perquè està subvencionada així que es suposa 
que el cost de la recàrrega per a la societat és igual al preu pagat per l’administració al 
distribuïdor d’energia sense marge comercial específic. Per tant, es considerarà que la tarifa 
per Kwh és equivalent al preu mig de mercat sense cap marge específic del sector. No obstant, 
es deixarà la possibilitat al simulador d’afegir-hi un marge comercial (ara suposat del 0%); 
d’aquesta manera, quan l’usuari hagi de pagar una tarifa de mercat específica per a la 
recàrrega de vehicles, es podrà reflectir afegint-hi un percentatge de marge comercial que 
iguali la tarifa mitjana real. 
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L’anàlisi s’ha basat en les dades extretes de l’”Estudi de dimensionament i 

localització dels aparcaments d’intercanvi modal en les xarxes ferroviàries 

interurbanes operades per Renfe Rodalies i FGC26”, en endavant Estudi P&R, 

encarregat per l’ATM. 

𝐶𝑃&𝑅 = 𝐶 × 𝑂 × 𝑇  ( 7 ) 

 

On: 

 𝐶: Capacitat dels P&R de pagament en l’àmbit de la RMB (en nº de 
places de cotxe) extreta de l’Estudi P&R 

 𝑂: Ocupació dels P&R respectius (en %), extreta de l’Estudi P&R 

 𝑇: Tarifa mitjana (en €/mes), adoptant un valor de 8,144 €/mes, 
extreta de l’Estudi P&R 

 

Tal i com es dedueix de l’expressió anterior, només s’ha considerat el cost 

d’aparcament relatiu a aquells P&R que tenen un règim tarifari de pagament, 

negligint aquells que són gratuïts (la gran majoria, segons dades de l’ Estudi 

P&R). En aquest sentit, el mateix estudi planteja una tarifa futura per l’usuari 

potencial dels citats aparcament, per tal d’assumir els costos ordinaris 

d’explotació d’aquestes infraestructures (neteja, manteniment i conservació, 

personal, etc.). La tarifa resulta en 1,84€/dia, que s’apropa als 1,30€/dia que 

l’usuari potencial estaria disposat a pagar, segons l’explotació de les enquestes 

emmarcades dins del mateix estudi. 

Així doncs, el cost d’aparcament a destinació es tradueix en la suma del cost 

per àmbit urbà, que es diferencia entre la mobilitat obligada i no obligada, i 

per àmbit interurbà o del P&R. Això es tradueix en la següent expressió: 

𝐶𝐴𝐷 = 𝐶𝐴𝐷𝑈 + 𝐶𝐴𝐷𝐼  
𝐶𝐴𝐷𝑈 = 𝐶𝑀𝑂 + 𝐶𝑀𝑁𝑂;      𝐶𝐴𝐷𝐼 = 𝐶𝑃&𝑅 

( 8 ) 

 

 On: 
 𝐶𝐴𝐷: Cost d’Aparcament en Destinació 

 𝐶𝐴𝐷𝑈: Cost d’Aparcament en Destinació en àmbit Urbà 

 𝐶𝐴𝐷𝐼: Cost d’Aparcament en Destinació en àmbit Interurbà 

 𝐶𝑀𝑂: Cost associat a la Mobilitat Obligada 

 𝐶𝑀𝑁𝑂: Cost associat a la Mobilitat No Obligada 

 𝐶𝑃&𝑅: Cost d’aparcament en els P&R 
 

                                         
26 Estudi de dimensionament i localització dels aparcaments d’intercanvi modal en les xarxes 
ferroviàries interurbanes operades per Renfe Rodalies i FGC. INECO, 2008.  
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Les fonts utilitzades en el càlcul del cost d’aparcament són les següents: 

Dades Font 

Mobilitat obligada / no obligada 
Percentatge aparcaments lloguer / 

venta 
“Enquesta de mobilitat obligada”. EMQ’0613 

Cost aparcament de propietat / lloguer Estudi de mercat. Elaboració pròpia. 

Ocupació / Tarifa P&R 

“Estudi de dimensionament i localització dels 
aparcaments d’intercanvi modal en les xarxes 
ferroviàries interurbanes operades per Renfe 

Rodalies i FGC”. INECO, Octubre 2008 

Places P&R / Ocupació P&R PdM 2013-2018 

Taula 43. – Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos d’aparcament. 

 

6.1.8. Peatges 

La metodologia emprada és la mencionada en l’apartat 5.1.2, on es calcula 

segons la IMD i les tarifes de cada tram de via de peatge en la Regió 

Metropolitana de Barcelona, el cost per cada mode segons la composició del 

trànsit. 

6.1.9. Consum de combustible 

Per a l’avaluació del cost del consum de combustible s’ha emprat la 

metodologia de l’estudi anterior, que es basa en les dades de consum 

esmentades en l’apartat 4.2.3. 

Aquesta metodologia té en compte els factors de consum de combustible que 

proporcionen les tones de consum de combustible en funció dels veh-km. 

Aquests factors són diferents per a cada tipus de turisme privat i per cada àmbit 

(urbà i interurbà) ja que es determinen mitjançant la definició d’una velocitat 

mitjana per a cada àmbit. Per tant, cal que les dades de mobilitat (veh-km) 

també estiguin desglossades de la mateixa manera. Amb tot, s’obté el consum 

de cada combustible i de l’electricitat. Multiplicant aquests pels preus 

respectius, s’obté el cost de cada combustible. 

Els preus de combustible s’ha obtingut a través de l’Agència Catalana de 

l’Energia per tenir uns valors més aproximats als preus a la RMB i en el cas dels 

biocombustibles, a falta d’una font pròxima, s’ha utilitzat l’informe de preus 

de la Comissió Nacional de l’Energia. En l’estudi anterior les fonts eren el 

Butlletí d’hidrocarburs i altres fonts.  
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Les fonts consultades per efectuar els càlculs necessaris, es reflecteixen a la 

taula següent: 

Dades Font 

Vehicles-km per tipus de consum i àmbits Institut Cerdà10 (veure 4.1.2) 

Parc de vehicles per tipus 
“Estudi de Seguiment de l’evolució de les 

emissions 2014” 10, Institut Cerdà. 

Densitat del combustible segons el tipus Ministerio de Fomento (2012) 

Preu per litre segons el tipus de combustible 

“Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 2014” 

“Informe precio del biocombustible 2014”. 
CNE, 2014 

Equacions del consum de combustible Institut Cerdà10 (veure 4.1.2) 

Taula 44.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos deguts al consum de 
combustible. 

En la pàgina següent es mostra l’esquema per al càlcul del cost del combustible 

urbà. El cost del combustible interurbà es calcula de forma anàloga. El cost 

total resulta de la suma d’aquestes dues partides. 
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Esquema 13.- Dades i càlculs seguits per trobar el cost per consum de combustible del turisme urbà. 
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6.1.10. Consum de lubricant 

Pel càlcul del consum del lubricant s’ha adoptat la mateixa metodologia de 

l’estudi de 2012, on s’obté directament del producte del preu unitari per litre 

de lubricant pel seu consum, segons s’aprecia a l’esquema següent: 

 

 

Esquema 14.- Dades i càlculs seguits per trobar el cost per consum de lubricants. 

Donat que a la metodologia del consum de combustible es disposa del consum 

pels àmbits urbà i interurbà, s’obté també el consum de lubricant de forma 

separada pels dos àmbits, que multiplicant-lo pel preu del lubricant resulta en 

un cost del lubricant per àmbit associat. La suma d’aquests dos costos és el cost 

per consum del lubricant a la RMB. 

Pel que fa a les fonts utilitzades per aquest cost: 

Dades Font 

Preu unitari del lubricant 
Elaboració pròpia a partir de consultes 

a diferents comerciants 

Consum de combustible a la RMB 
Càlcul dels costos per consum de 

combustible a la RMB (veure 4.2.3) 

Rati consum combustible / consum lubricant 
Elaboració pròpia a partir de consultes 

a fabricants 

Taula 45.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos deguts al consum de 
lubricant. 

6.1.11. Manteniment i reparacions 

Dins d’aquest capítol es consideren els costos per pneumàtics i despeses per 

reparacions i manteniment. Ambdues metodologies són anàlogues a l’anterior 

treball. 
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Pel que fa als pneumàtics, les tasques que es contemplen són: 

 Consulta dels preus dels pneumàtics a diferents comerciants. 

 Consulta del consum de combustible. 

 Avaluació de la vida útil dels pneumàtics.  

 Avaluació del cost per desgast de pneumàtics a partir dels valors 

anteriors. 

La seqüència dels càlculs per obtenir el seu cost és la definida en la següent 

figura: 

 

Esquema 15.- Dades i càlculs seguits per trobar el cost per pneumàtics. 

Les fonts utilitzades per avaluar el desgast en pneumàtics pel turisme privat 

s’exposen a continuació: 

Dades Font 

Preu unitari dels pneumàtics 
Elaboració pròpia a partir d’enquestes a 

diferents comerços 

Consum de combustible a la RMB 
Elaboració pròpia a partir de Institut 

Cerdà10 (veure 4.2.3) 

Vida útil dels pneumàtics en funció de la 
velocitat 

Ministerio de Fomento (2012) i CEPSA 

Consum de combustible del vehicle tipus (C60) 

Taula 46.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos deguts al desgast de 
pneumàtics. 
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Respecte a les despeses per reparacions i manteniment, la metodologia de 

càlcul es basa en la fórmula recomanada pel MOPU: 

𝐶𝑀 =
𝐾

𝐾𝑚𝑇𝑂𝑇
× (𝑣𝑈𝑅𝐵

−0,44 × 𝐾𝑚𝑈𝑅𝐵 + 𝑣𝐼𝑁𝑇
−0,44 × 𝐾𝑚𝐼𝑁𝑇) ( 9 ) 

 

On, -𝐾: Constant de manteniment 

 𝑣𝑖: Velocitat considerada en l’arc (km/h) 

 𝐾𝑚𝑗: Quilòmetres recorreguts en l’arc (km) 

 

En aquest sentit, la fórmula considera que hi ha dos arcs representant els àmbits 

de circulació urbà i interurbà, amb diferents velocitats i vehicles-quilòmetre 

recorreguts a la Regió Metropolitana de Barcelona. Per la seva part, la constant 

de manteniment s’actualitza amb l’IPC. 

Les partides contemplades per aquesta fórmula de manteniment són: posada a 

punt, petites reparacions, canvi de líquids de fre, refrigerants, 

Pel que fa a les fonts considerades, es mostren en la següent taula:  

Dades Font 

Quilòmetres recorreguts dins de cada tram 
Dades de mobilitat urbana i interurbana 

MCRIT19 / Institut Cerdà10 (veure 4.1.2) 

Constant de manteniment, K Ministeri de Foment 

Velocitats de referència pels trams urbà i 

interurbà 
MCRIT19 (veure 4.2.4) 

Valor de l’IPC interanual IDESCAT 2014 

Vehicles-km per tipus de consum i àmbits 

Elaboració pròpia a partir de dades dels veh-

km i parc de vehicles proporcionat per 

MCRIT19 / Institut Cerdà10 (veure 4.1.2) 

Taula 47.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos deguts a costos de 
manteniment i reparacions. 
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6.1.12. Temps 

Per a l’avaluació dels costos del temps s’ha mantingut la metodologia de 

l’estudi de 2012, que queda detallada en el següent esquema: 

 

Esquema 16.- Càlculs seguits per a la determinació dels costos del temps de recorregut del 
turisme privat. 

Addicionalment, per tal de realitzar una millor aproximació del cost del temps 

de recorregut del turisme privat, s’ha tingut en compte el temps de cerca 

d’aparcament i d’accés al vehicle, que es reflecteix en una reducció de la 

velocitat de circulació urbana. 

Les fonts consultades són les detallades en la següent taula: 

Dades Font 

Velocitat de circulació (km/h) 

Àmbit urbà Elaboració pròpia a partir de dades 

de l’Institut Cerdà10 per l’àmbit 

urbà i MCRIT19  per l’àmbit 
interurbà (veure 4.2.4) 

Àmbit interurbà 

Cost unitari del temps, Cu (€/h) 
Elaboració pròpia a partir de les 
dades de l’Anuari Estadístic 2014 

de l’IDESCAT (veure 4.2.1) 

Taula 48.- Fonts i dades que intervenen en l’avaluació dels costos del temps de recorregut 
pel turisme privat. 

 
 Motocicleta 

En el present estudi, es manté la metodologia desagregant la motocicleta i el 

turisme privat del concepte de vehicle privat en el càlcul dels costos interns. 

L’esquema de costos seguit pel mode de la motocicleta és el mateix que 

l’exposat en l’apartat del turisme privat (6.1). 

De forma general, les partides incloses pel càlcul dels costos interns de la 

motocicleta són similars a les del vehicle privat, tenint en compte en cada cas 

les consideracions adients que tot seguit es comentaran. 
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Pel que fa a l’actualització corresponent al present estudi, els canvis més 

rellevants en referència a la motocicleta són els mateixos que els descrits en el 

turisme privat: 

 Nova metodologia de càlcul dels costos d’infraestructura associada a la 

motocicleta a partir de la implementació d’una pestanya comuna per 

tots els modes i posterior distribució entre modes segons la mobilitat i el 

factor del pes per eix. 

 Càlcul del cost de les infraestructures de peatge a través de la 

recaptació de les empreses concessionàries i distribució segons la 

composició del trànsit. 

6.2.1. Cost d’ús d’infraestructures 

De forma similar al mode del turisme privat, el càlcul de l’ús de la 

infraestructura es realitza de forma homogènia per tots els modes tenint en 

compte les inversions realitzades per l’Estat espanyol, la Diputació i la 

Generalitat, considerant un període de 20 anys per les inversions en construcció 

i de 10 anys pel manteniment. Posteriorment, tenint en compte la mobilitat i 

el factor del pes per eix es reparteix el cost total per mode i àmbit.  

Com ja es va fer en l’estudi anterior, es considera que els sistemes de protecció 

dels guardarrails ja estan integrats dins del còmput de la inversió total en 

carreteres.  

Pel que fa a la inversió en infraestructura pel vehicle elèctric, tal com s’ha 

exposat en l’apartat 3.2.2.3, s’ha assignat a la motocicleta un factor de 

referència de 0,2 de la inversió de 900.000 euros d’adaptació dels aparcaments 

al vehicle elèctric27. El cost imputable a la motocicleta és inferior al turisme 

degut a que aquest mode necessita d’instal·lacions menys costoses. 

Les fonts utilitzades són les mateixes que s’indiquen en la Taula 35 del apartat 

5.1. 

6.2.2. Cost de propietat o d’ús 

La metodologia adoptada és la mateixa que en el cas del turisme privat, això 

és, inclou el cost d’adquisició i el cost de desmantellament de les motocicletes 

tenint en compte la seva vida útil, que en aquest cas resulta ser de 9 anys 

                                         
27 Barcelona de Serveis Municipals (B:SM). Memòria de Sostenibilitat 2014. 
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(“Jornadas Nacionales ITV 2010”) . El cost total de propietat serà la suma 

d’ambdues partides.  

De manera anàloga al cas del turisme, el nombre de motocicletes comprades 

en els últims 9 anys es calcula en base a les matriculacions anuals a Catalunya, 

en la proporció del parc corresponent a la Regió Metropolitana de Barcelona. 

En la figura següent es detalla el procés de càlcul realitzat per obtenir ambdós 

costos. 

 

Esquema 17.- Dades i càlculs dels costos de propietat de les motocicletes. 

Per altra banda, les fonts utilitzades pels càlculs es recullen en la següent taula: 

Dades Font 

Preu de compra mig de les 
motocicletes 

Instituto de Estudios de la Automoción. 2014 

Parc de motocicletes Institut Cerdà10 

Vida útil de les motocicletes “Jornadas Nacionales ITV 2010” 

Nombre MFU “Vehicles donats de baixa”. IDESCAT 2014 

Preu unitari de desmantellament 
dels MFU 

Elaboració pròpia a partir del preu unitari de 
desmantellament de VFU 

Matriculacions anuals a Catalunya “Matriculacions anuals”. IDESCAT 2014 

Taula 49. – Font de les dades utilitzades en el càlcul dels costos de propietat. 
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6.2.3. Assegurances 

La metodologia emprada és anàloga al cas del turisme privat, adaptant les 

dades convenientment a l’àmbit de la motocicleta, tal i com es recull en la 

següent taula: 

Dades Font 

Volum de pòlisses de motocicletes a 
l’estat espanyol  

Elaboració pròpia a partir de “Seguros y fondos 
de pensiones. Informe 2014.” 

Parc de motocicletes matriculades a 
l’estat espanyol 

IDESCAT 2014 

Parc de motocicletes a la RMB “Parc de vehicles per tipus”. IDESCAT 2014 

Taula 50.- Font de les dades utilitzades en el càlcul dels costos d’assegurances. 

 

6.2.4. Impostos 

Es manté la mateixa metodologia que en el cas del turisme privat, adaptant les 

dades a l’àmbit de la motocicleta de forma convenient. De la mateixa forma 

que en el turisme privat, s’obtenen els valors dels impostos ITV i IVTM. 

Les fonts de dades utilitzades pel càlcul del valor de la ITV  són les mostrades 

a continuació: 

Dades Font 

Parc automobilístic a la RMB Institut Cerdà10 

Vehicles que eludeixen la 
ITV 

Nota de premsa. Asociación Española de Entidades 
Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica 

de Vehículos (AECA-ITV), Madrid, 27 de Abril de 2015 

Vehicles que han d’efectuar 
segones revisions 

Nota de premsa. Asociación Española de Entidades 
Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica 

de Vehículos (AECA-ITV), Madrid, 27 de Abril de 2015 

Tarifes ITV per primeres i 
segones revisions i tipus de 

vehicle 

Elaboració pròpia a partir de dades d’empreses autoritzades 
i informe de Facua.org .  

Taula 51.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos per recaptació de la ITV. 
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D’altra banda, pel cas de la IVTM les fonts emprades són les següents: 

Dades Font 

Tarifes IVTM a Barcelona ciutat 
Ajuntament de Barcelona, Ordenança fiscal 
núm. 1.2: Ordenança fiscal reguladora de 

l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Parc de vehicles segons la seva potència 
fiscal a Barcelona ciutat 

“Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona 
2014”. Departament d’estadística. 

Ajuntament de Barcelona 

Factor corrector tarifes IVTM segons el 
nombre d’habitants del municipi 

Elaboració pròpia a partir del BOE 

Parc de vehicles a la RMB Institut Cerdà10 

Taula 52.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos per recaptació de l’IVTM. 

 

6.2.5. Multes 

Els costos de les multes s’han obtingut tenint en compte la hipòtesis de que les 

multes s’incrementen amb la mobilitat. Degut a la falta de dades en relació a 

la recaptació de multes per les motocicletes s’ha estimat el valor a través de 

la relació entre la recaptació de multes del vehicle privat i les dades de 

mobilitat dels dos modes.  

6.2.6. Aparcament a origen 

Aquest cost s’ha calculat de forma anàloga que pel turisme privat, de forma 

desglossada entre Barcelona i la resta de la RMB degut a la diferència de preu 

de les places d’aparcament. 

De la mateixa manera que s’ha fet amb els turismes, en el present estudi s’ha 

introduït un cost d’inversió per la instal·lació d’un punt de recàrrega per les 

motocicletes elèctriques aproximada a 250 euros, encara que existeixen 

motocicletes que es poden connectar directament als endolls convencionals. 

Com que no s’ha trobat dades fiables que classifiquin el parc de motocicletes 

elèctriques, s’ha suposat que el 50% necessiten una instal·lació específica. 
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Les dades utilitzades i les respectives fonts són: 

Dades Font 

Places d’aparcament per a motocicletes en 
subterranis a Barcelona 

Ajuntament de Barcelona, anuari estadístic 
2014 

Percentatge de places de compra o lloguer 
Cost places aparcament a Barcelona 

Informació de l’Ajuntament de Barcelona 
Portals immobiliaris de referència 

Parc de vehicles a la RMB Institut Cerdà10 

Factor corrector Barcelona / resta RMB 
Elaboració pròpia a partir d’enquestes a 

agències immobiliàries 

Cost instal·lació punt de recàrrega per 
motocicletes elèctriques 

Elaboració pròpia a partir de preus oferts 
per diferents empreses. 

Taula 53.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels aparcaments a origen per a la 
motocicleta. 

 

6.2.7. Peatges 

Per a l’avaluació del cost dels peatges de la motocicleta s’ha emprat la mateixa 

metodologia que en el turisme privat. 

En aquest sentit, en cadascun dels trams de infraestructura de peatge, s’ha 

obtingut la recaptació segons la IMD de lleugers i pesants corresponent i, 

posteriorment, s’ha repartit segons la composició del trànsit a cada via. 

 

6.2.8. Consum de combustible 

Tal i com ja s’ha comentat en l’apartat 4.2.3 s’utilitza la mateixa metodologia 

que pels turismes privats. En el cas de les motocicletes s’han tingut en compte 

les de gasolina i elèctriques. Igual que pels altres vehicles, s’ha realitzat la 

separació entre àmbit urbà i interurbà mitjançant els veh-km i les velocitats 

respectives. Les corbes del consum de combustible en funció de la velocitat per 

a la motocicleta es poden consultar en l’Annex 2. 

Les fonts consultades per efectuar els càlculs necessaris, es reflecteixen a la 

taula següent: 
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Dades Font 

Vehicles-Km per tipus de consum i àmbits Institut Cerdà10 (veure 4.1.2) 

Parc de vehicles per tipus Institut Cerdà10 

Densitat del combustible segons el tipus Ministerio de Fomento 2014 

Preu per litre segons el tipus de 
combustible 

“Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 2014” 

“Informe precio del biocombustible 2014”. 
CNE, 2014 

Equacions consum de combustible en funció 
de la velocitat i dels veh-km 

Institut Cerdà10   

Taula 54.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos deguts al consum de 
combustible. 

6.2.9. Consum de lubricant 

Es segueix amb la mateixa metodologia que en el cas del turisme privat, 

adaptant les diferents dades d’entrada a l’àmbit de les motocicletes. Donat 

que es disposa del consum de combustible en funció de l’àmbit urbà i interurbà, 

es separa també el consum de lubricant entre aquests àmbits. 

Les fonts utilitzades pel càlcul del cost del lubricant es recullen en la següent 

taula: 

Dades Font 

Preu unitari del lubricant 
Elaboració pròpia a partir de consultes a 

diversos comerciants 

Valor de l’IPC interanual IDESCAT 2014 

Rati consum combustible / consum lubricant 
Elaboració pròpia a partir de consultes a 

fabricants 

Taula 55.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos deguts al consum de 
lubricant. 

6.2.10. Manteniment i reparacions 

Aquest capítol inclou el cost de pneumàtics i el cost de manteniment i 

reparacions. La metodologia adoptada pel càlcul d’ambdós costos és anàloga a 

la del turisme privat, adaptant-la en cada cas a l’àmbit de les motocicletes. 
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Pel que fa als pneumàtics les fonts d’informació emprades són les següents: 

Dades Font 

Preu unitari dels pneumàtics 
Elaboració pròpia a partir de consultes a 

diversos comerciants 

Valor de l’IPC interanual IDESCAT 2014 

Vida útil dels pneumàtics en funció de la 
velocitat 

Ministerio de Fomento 2014 
Consum de combustible del vehicle tipus 

(C60) 

Taula 56.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos deguts al desgast de 
pneumàtics. 

Respecte al manteniment i a les reparacions, les fonts considerades són les que 

es presenten en la següent taula: 

Dades Font 

Constant de manteniment, K Ministerio de Fomento 

Veh-km en àmbit urbà i interurbà Institut Cerdà10 (veure 4.1.2)  

Velocitats de referència pels trams urbà i 
interurbà 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM 
(veure 4.2.4) 

Valor de l’IPC interanual Instituto Nacional de Estadística (INE) 2016 

Taula 57.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos deguts a costos de 
manteniment i reparacions. 

 

6.2.11. Temps 

S’ha considerat la mateixa metodologia que en el cas del turisme privat, 

modificant convenientment les dades d’entrada (velocitat de circulació de 

referència segons l’àmbit: veure apartat 4.2.4).  
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A continuació es presenten els passos metodològics seguits de forma 

esquemàtica: 

 

Esquema 18.- Càlculs seguits per a la determinació dels costos del temps de recorregut per la 
motocicleta. 

 

Les fonts consultades són les detallades en la següent taula: 

Dada Font 

Velocitat de circulació 
(Km/h) 

Àmbit urbà 
ATM, 2014 

Àmbit interurbà 

Cost unitari del temps, Cu (€/h) 
Elaboració pròpia a partir de les dades de 

l’Anuari Estadístic 2014 de l’IDESCAT (veure 
apartat 4.2.1) 

Taula 58.- Font i dades que intervenen en l’avaluació dels costos del temps de recorregut per 
la motocicleta. 
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 Bicicleta privada 

L’esquema de costos pel mode de la bicicleta es mostra a continuació: 

 

Esquema 19.- Esquema de costos de la bicicleta privada. 

6.3.1. Cost de propietat o d’ús 

Es considera que el cost de propietat de la bicicleta és igual al cost d’adquisició 

d’aquesta. A partir del preu mig de compra i de la vida útil s’obté el preu anual 

d’amortització d’una bicicleta, que es multiplica pel parc de bicicletes de la 

RMB.  

S’ha considerat una vida útil de 12 anys, tal i com ja s’ha comentat per a 

l’estimació del parc de bicicletes.  

El preu mig d’una bicicleta convencional es calcula a partir de la ponderació 

del preu mig d’una bicicleta produïda a Espanya i el preu mig d’importació, 

resultant d’un import de 208€.  

A aquest preu d’adquisició s’afegeix el preu d’una cadena de seguretat, 

consultant a diferents establiments comercials (25,5€). Així que el preu total 

d’adquisició d’una bicicleta convencional s’ estima en 233,5€ a l’any 2014. 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 102 de 252 
 

 

A més, pel present estudi s’ha volgut desagregar la bicicleta elèctrica respecte 

a la tradicional. El cost d’adquisició s’ha estimat en 1304,4 euros28, que sumats 

amb els 25, euros d’una cadena, dóna un valor total de 1329,9 euros. 

6.3.2. Manteniment, reparacions i accessoris 

Per les bicicletes convencionals es considera que el cost de manteniment i 

reparacions anual (incloent pneumàtics i accessoris), correspon cada any a un 

12% de la inversió inicial (preu mig d’adquisició).  

Per les bicicletes elèctriques, aquest percentatge s’ha estimat del 15% perquè 

es tracta d’un motor i, en general, d’un sistema mecànic més complex i amb 

una bateria que presenta una vida útil més baixa que la del vehicle mateix 

(entre 6 i 8 anys)29. 

6.3.3. Multes 

A l’estudi anterior ja es mencionava el problema existent amb les dades de la 

recaptació per multes a les bicicletes, doncs les entitats responsables 

d’imposar-les no publiquen un cost desglossat de les multes corresponents a 

aquest mode. 

En el present estudi, s’han pogut emprar dades publicades a la premsa30, però 

només s’ha disposat de les multes imposades als ciclistes de Barcelona ciutat. 

Amb la dada proporcionada i els valors de l’estudi anterior, s’ha extrapolat la 

dada a tota la RMB. 

6.3.4. Temps de recorregut 

S’ha utilitzat el mateix procediment que pels altres vehicles privats. Són 

necessàries les dades següents: velocitat de circulació en àmbit urbà, velocitat 

de circulació en àmbit interurbà, cost unitari del temps i vehicles-km, ja 

comentades anteriorment. 

6.3.5. 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.  

                                         
28 “El sector de la bicicleta en cifras.” Asociación de marcas y bicicletes de España (AMBE), 
2014.  
29 “El vehicle i la bateria elèctrica. Bateries elèctriques.” Institut Català de l’Energia (ICAEN). 
30 Ara.cat . “Augmenten un 95% les denúncies a ciclistes a l’Eixample de Barcelona en els últims 
6 mesos.”, 13 de març 2014. 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 103 de 252 
 

 

En el present estudi s’ha afegit també la longitud de via ciclable interurbana 

com a variable que serveix per posteriors càlculs dels costos interns de la 

bicicleta així com també pels costos externs com per exemple el cost 

d’ocupació d’espai. 

Per al carril bici s’ha tingut en compte el cost d’amortització. Aquest s’ha 

calculat a partir de la vida útil, del preu mig del carril bici per metre lineal i 

dels quilòmetres d’infraestructura. S’ha de tenir en compte que el preu del 

carril bici depèn de molts factors i que per tant pot oscil·lar entre valors molt 

diferents segons la tipologia.  

Els preus de les infraestructures específiques de la bicicleta com és el carril bici 

s’han obtingut actualitzant amb l’IPC interanual el preu del 2008. Per tant, una 

part de la xarxa ciclista de la RMB, concretament el carril bici segregat, li 

correspon el preu mig de la xarxa bàsica de vies ciclistes de Madrid de 339 €/ml, 

mentre que a l’altre li correspon el preu mínim de la xarxa bàsica citada, 130 

€/ml. 

Com es va fer en l’estudi anterior, s’han considerat les places dels BiciBox 

(inaugurades al juliol de 2011) així com les places en els Bicebergs actius durant 

l’any 2014 a les places ja considerades a l’estudi anterior:  aparcaments 

subterranis gestionats per BSM i SABA.  

Pel càlcul del cost dels aparcaments de superfície s’ha utilitzat el preu d’un 

aparcament tipus U, en el que aquestes es lliguen pel quadre. S’ha considerat 

un cost mig de 73,9 €/unitat i una vida útil de 10 anys per a aquests elements, 

dades obtingudes a partir de la consulta a diversos fabricants i venedors. El 

número d’aparcaments s’ha estimat a partir de la dada publicada per 

l’Ajuntament de Barcelona que s’ha extrapolat a la RMB a partir dels 

quilòmetres de carril bici.  

També s’ha considerat les places ofertes pel sistema BiciBox present en tota la 

Regió Metropolitana de Barcelona amb un total de 1421 places. El cost mig per 

un BiciBox de 7 places és de 7.500€, de 14 places és de 12.000€ i amb un cost 

de manteniment anual de 350€ per plaça31. 

Pel cost dels aparcaments subterranis s’han considerat tant el número de places 

dels aparcaments gestionats per SABA i B:SM (Barcelona de Serveis Municipals) 

del document “Dades bàsiques 201432”, així com les places dels Bicebergs de 

                                         
31 Dades proporcionades pel servei de BiciBox. ATM 

32 Dades bàsiques 2014. Ajuntament de Barcelona, març 2015. 
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Fòrum, UAB i Vilafranca del Penedès (46 places en cadascun dels aparcaments), 

i s’ha extrapolat a la RMB a partir dels quilòmetres de carril bici. El cost mig 

d’un aparcament subterrani s’ha extret de les tarifes de B:SM: (12€/mes i 144  

€/any). 

D’altra banda, segons el decret 344/2006 de “regulació dels estudis d’avaluació 

de la mobilitat generada” s’estableixen reserves mínimes d’aparcament de 

bicicletes en funció de les activitats i usos del sòl. Per als habitatges 

s’estableixen dues places de bicicleta per habitatge. Donada la dificultat 

d’inventariar aquests tipus d’aparcaments subterranis així com de determinar 

el seu cost, només s’han tingut en compte els aparcaments superficials i 

subterranis esmentats. 

Pel que fa a l’assignació del cost d’inversió realitzat per aparcaments per 

vehicles elèctrics, per la bicicleta s’ha negligit aquest cost (factor de referència 

igual a 0), ja que la bateria es pot extreure i carregar en un endoll normal. 

6.3.6. Assegurances 

Es considera que les xifres d’assegurances de bicicletes no són significatives i 

que per tant es poden negligir. En general els propietaris de bicicletes no solen 

assegurar-les, tot i que algunes administracions (Ajuntaments) o associacions 

(BACC) en promouen el registre i assegurança (a un preu molt rebaixat) contra 

els robatoris. 

 Transport de mercaderies per carretera 

De manera anàloga a l’estudi anterior, els costos d’operació derivats del 

transport de mercaderies per carretera s’ha obtingut a partir de les variables 

de mobilitat i funcionals descrites en l’apartat 4, això és, s’ha dut a terme una 

adaptació de l’ “Observatori de costos del transport de mercaderies per 

carretera a Catalunya”33 publicat anualment pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat, que considera diversos tipus de vehicles. Aquest apartat només 

es centra en els costos d’operació. Més endavant s’exposen la metodologia 

utilitzada en el càlcul dels costos d’ús (6.11). 

Aquests tipus de vehicles es poden classificar en lleugers i pesants seguint el 

criteri d’aquest estudi i dels altres estudis funcionals del pdM en l’elaboració 

de les dades de mobilitat, parc, consum i emissions, que es basa en la definició 

proporcionada per l’”Encuesta permanente del transporte de mercancías por 

carretera (EPTMC)”, publicada pel Ministerio de Fomento: “Es defineix el 

                                         
33 Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera a Catalunya, Número 71, 
Direcció General de Transports i Mobilitat, Abril 2015. 
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vehicle pesat com el vehicle autoritzat al transport de mercaderies per 

carretera, amb capacitat de carrega útil superior a 3,5 tones i un pes màxim 

autoritzat (PMA) superior a 6 tones. 

Així doncs es consideren les dues primeres categories com a vehicles lleugers i 

la resta com a vehicles pesants: 

 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 

Per cadascuna de les categories anteriors, l’Observatori proporciona les 

característiques tècniques del vehicle (PMA, càrrega útil aproximada, eixos, 

pneumàtics i potència) i els paràmetres típics d’explotació (utilització 

prioritària, quilometratge anual, consum mitjà, dies i hores d’activitat i 

velocitat mitjana anual de treball).  

De la mateixa forma, l’Observatori facilita els costos anuals fixes (en €/veh-

any: amortització de vehicles nous, despeses financeres per vehicles nous, 

assegurances , despeses d’estructura i càrregues fiscals), variables per temps 

de circulació o horaris (en €/h de circulació: personal i dietes), i quilomètrics 

(en €/veh-km: pneumàtics, manteniment i reparacions).  

En base a aquestes categories, afegint els costos d’aparcament, i 

d’infraestructura i profunditzant el cost de combustible, en el present estudi 

s’adopta la següent classificació:  

 Costos fixes: 

o Amortització 

o Despeses financeres 

o Assegurances 

o Despeses d’estructura 
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o Càrregues fiscals 

o Aparcament 

 Costos variables en funció del temps de recorregut: 

o Personal 

o Dietes 

 Costos variables quilomètrics: 

o Combustibles 

o Pneumàtics  

o Manteniment i reparacions 

 Costos de les infraestructures 

o Lliure circulació 

o Peatges 

 

El càlcul de les partides dels costos d’operació es realitzen multiplicant aquests 

costos unitaris per les dades de mobilitat (veh-km), parc de vehicles i temps de 

funcionament (veh-hora) per cada àmbit.  

A continuació es mostra l’esquema de costos que presenta el transport de 

mercaderies per carretera i que s’utilitza per a l’obtenció dels costos totals. 
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Esquema 20.- Esquema de costos del transport de mercaderies per carretera. 

 

Els detalls d’algunes partides segons la tipologia del cost són els següents: 

6.4.1. Costos fixes 

Els següents costos fixes es calculen en funció dels preus unitaris de 

l’Observatori, com especificat anteriorment: 

o Amortització 

o Despeses financeres 

o Assegurances 

o Despeses d’estructura 

o Càrregues fiscals 

Degut que l’Observatori no considera els costos per aparcament, s’afegeix en 

els costos fixes una partida segons la categoria de vehicles de transport: 

lleugers i pesants. 
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Dins dels vehicles pesants es divideix en dos categories segons la tipologia 

d’aparcament:  

 Usuaris d’aparcaments vigilats, tenint en compte la xarxa d’aparcaments 

de vehicles pesants proposats a la mesura EA6.5 del PdM 2007-2012. 

 Resta de usuaris (aparcament en sòl industrial). 

6.4.1.1. Aparcament de vehicles pesants 

Aparcament de lloguer a la xarxa existent descrita en el PdM 2013-2018 

Al PdM es disposa d’informació sobre alguns dels aparcaments existents: 

superfície i nombre total de places. A més, en aquest estudi, s’afegeix 

informació addicional sobre pàrquings que no figuren en el PdM. Aquesta 

informació s’integra a l’anterior i s’extrapola el nombre total de places segons 

la capacitat mitja dels pàrquings resultants de la cerca. 

També es disposa de les tarifes publicades per CIMALSA, contrastades per 

telèfon amb altres pàrquings (Bellvitge i La Roca, entre d’altres) i amb 

entrevistes a transportistes amb base a la RMB (Badalona i Zona Franca), així 

que s’agafen com a referència els costos de CIMALSA. 

En el present estudi, la facturació total anual s’obté tenint en compte que 

l’ocupació no és del 100%, així que, en  primera aproximació s’adopta un valor 

d’ocupació mig del 65% que es validarà amb consultes a alguns d’aquests 

aparcaments.  

Aparcament de la resta dels vehicles pesants 

Es considera que la diferència entre el parc de pesants i les places ocupades en 

l’apartat anterior utilitzen, o bé espais privats com solars o naus, o bé la via 

pública en polígons industrials.  

Com que no es disposa de dades per diferenciar entre aquestes modalitats es 

considera el cost mínim d’oportunitat, que és el valor del sòl industrial 

disponible per ser ocupat pels camions. El valor mig obtingut és de 219€/m2, 

calculat a partir dels preus publicats per a cada municipi de la RMB34. 

La valoració d’aquest cost anual s’obté a partir del cost del sòl, la superfície 

de les places necessàries i els anys d’amortització d’aquest cost del sòl que es 

considera de 20 anys. 

                                         
34 Font: Agència Tributària de Catalunya. 
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6.4.1.2. Aparcament de vehicles lleugers 

S’adopta el mateix cost per vehicle que en l’apartat anterior. Aquest valor es 

considera com un valor mínim, tenint en compte que una major proporció de 

vehicles lleugers aparquen en zones no industrials amb un cost del sòl més alt i 

inclús en places urbanes amb un cost que resultaria igual al cost dels turismes. 

El procediment a seguir per obtenir els costos totals d’aparcament és: 

 

Esquema 21.- Càlcul seguits per la determinació dels costos d’aparcament en el transport de 
mercaderies per carretera. 

Les fonts utilitzades es recullen en la següent taula: 

Dades Font 

Xarxa d’aparcaments de vehicles pesants, 

valor i amortització del sòl industrial 

PdM (mesura EA6.5) 

Elaboració pròpia a partir del PdM. 

Tarifes dels aparcaments de vehicles 

pesants gestionats per CIMALSA 
CIMALSA 

Número de places

Superfície/Plaça

Preu (€/m2)

Superfície total

(m2)

% Ocupació

Preu vehicles 

pesants 

aparcament 

vigilat

(€/any)

Parc vehicles

Superfície/vehicle

(m2/veh)

Preu total

(€)

Anys 

d’amortització

Preu vehicles 

pesants            

sòl industrial

(€/any)

Preu sòl industrial 

(€/m2)

Parc vehicles 

lleugers

Cost aparcament 

(€/veh-any)

Preu vehicles 

lleugers

(€/any)

Preu total 

d’aparcament de 

les mercaderies 

per carretera
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Dades Font 

Cost del sòl industrial 

Elaboració pròpia a partir dels valors 

publicats per l’Agència Tributaria de 

Catalunya per Municipi 

Taula 59.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos d’aparcament en 
mercaderies per carretera. 

6.4.2. Costos variables en funció del temps de recorregut 

Cal realitzar una consideració també respecte al càlcul del temps total 

necessari de personal de conducció. La relació entre la mobilitat total 

(vehicles-quilòmetre) i la velocitat de circulació determina el temps 

estrictament de conducció, de forma que pel càlcul s’ha considerat una 

velocitat mitjana de recorregut que inclou el temps de parada durant les 

operacions de càrrega i descàrrega dels vehicles. 

6.4.3. Costos variable quilomètrics 

Els següents costos variables quilomètrics es calculen en funció dels preus 

unitaris de l’Observatori, com especificat anteriorment:  

o Pneumàtics  

o Manteniment i reparacions 

El cost del combustible no correspon al valor proposat per l’Observatori, ja que 

es segueix la mateixa metodologia emprada pels altres vehicles, on aquest és 

funció tant dels quilòmetres recorreguts com de la velocitat de recorregut. Els 

valors de consum de combustible per als dos modes en funció de l’àmbit està 

detallat en l’apartat 4.2.3. 

6.4.4. Costos d’ús de la infraestructura 

Pel que fa als peatges, com que l’Observatori no considera els costos en el cas 

de les mercaderies lleugeres, en el present estudi es calcula el cost dels peatges 

a través del càlcul anteriorment mencionat (5.1.2) dels costos d’ús de les 

infraestructures de peatge. 

Les diferents dades necessàries pel càlcul de la resta de partides de costos 

(vehicles, hores de circulació anuals i quilòmetres anuals) s’han obtingut a 

partir de les dades de mobilitat (vehicles i veh-km) i funcionals (velocitats 

mitjanes de recorregut tenint en compte el temps de parada) per cada àmbit i 

mode, que han quedat detallades en l’apartat 4.  
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El procediment anterior queda recollit de forma esquemàtica en la figura 

següent: 

 

Esquema 22.- Càlculs seguits per a la determinació dels costos del transport de mercaderies 
per carretera. 

 

Les fonts utilitzades es recullen en la següent taula: 

Dades Font 

Costos fixes i variables per tipus de vehicle 

(excepte Aparcament, veure 6.4.1.1 i 

6.4.1.2) 

Elaboració pròpia a partir de dades de 

“Observatori de costos del transport de 

mercaderies per carretera a Catalunya” 

2014. 

Parc de vehicles Institut Cerdà10 

Vehicles matriculats, sèrie 2004-2014 Idescat 

Hores anuals per àmbit i tipus de vehicle 
Elaboració pròpia a partir de les dades de 

MCRIT19 / Institut Cerdà10 Mobilitat en vehicles-quilòmetre recorreguts 

per àmbit i tipus de vehicle 

Consum total de combustible pels vehicles 

lleugers i pesants 
Institut Cerdà10 

Velocitat de circulació pels lleugers i 

pesants, per àmbit urbà i interurbà 
MCRIT19 

Composició del parc per tipus de vehicle i 

capacitat de càrrega 

“Anuario estadístico 2014”, Ministerio de 

Fomento. 

Temps necessari per càrrega/descàrrega per 

lleugers i pesants 
Elaboració pròpia 

Taula 60.- Font i dades que intervenen en l’avaluació dels costos de les mercaderies per 
carretera 
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 Autobús 

L’estructura dels costos totals de l’autobús es diferencia dels anteriors 

esquemes ja que s’ha de tenir en compte si el mode té subsidi. Els esquemes 

generals seguits pel càlcul dels costos totals per les quatre tipologies de autobús 

(regular/discrecional i urbà/interurbà) són els següents: 

 

Esquema 23.- Esquema de costos de l’autobús sense subsidi. 
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En el cas de que el mode tingui subsidi per part de l’administració l’esquema 

seguit pel càlcul es mostra a continuació: 

 

Esquema 24.- Esquema de costos de l’autobús amb subsidi. 

 

6.5.1. Autobús interurbà 

Aquest apartat, es centra en els costos des del punt de mira de l’explotador. 

En l’apartat 6.9 es tractaran per separat els costos dels usuaris d’aquests 

modes. 

De manera anàloga a l’estudi anterior es distingeix entre autobús de servei 

regular i discrecional, separant també entre àmbit urbà i interurbà; els costos 

totals d’aquest mode de transport resulten de la suma d’ambdues categories.  

A continuació s’exposen els canvis efectuats respecte  a l’estudi anterior: 

 Cost de infraestructura lliure de peatge i de peatge: mètode homogeni 

per tots els modes. 
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 Càlcul del cost del personal: s’obté tenint en compte que es tracta d’un 

cost horari i que, per tant, es calcularà a partir dels veh-h obtinguts a 

partir de les dades de mobilitat. 

 Incorporació del benefici dels operadors dels autobusos pel càlcul dels 

costos totals. 

 

6.5.1.1. Cost de propietat o d’ús 

La metodologia és anàloga als estudis anteriors, i parteix de les dades 

facilitades per l’“Observatori de Costos del Transport Discrecional de Viatgers 

a Catalunya35”, en endavant OCTDV 2014. 

A partir del cost d’adquisició, d’una vida útil de 10 anys i de un valor residual 

de un 30%, s’obté directament el valor de les dotacions anuals a l’amortització, 

les quals queden reflectides en la taula següent: 

Autobusos 
Valor d’adquisició, en 

€/vehicle 
Amortització anual, en 

€/vehicle 

Fins 22 places 80.377,78 5.626,44 

Fins 35 places 136.023,33 9.521,63 

Fins 55 places 166.937,63 11.685,63 

Més de 55 places 222.584,17 15.580,89 

Taula 61.- Preu d’adquisició dels vehicles i amortització anual. Font: OCTDV 201435. 

 

Tal i com s’ha comentat, es distingeix entre autobusos discrecionals i regulars 

per obtenir el cost total de propietat de l’autobús interurbà. Tot i això, el patró 

dels càlculs seguits és similar als estudis previs. 

𝐶𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇 = 𝐶𝐷𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇 + 𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇 = ∑ 𝑁𝐷𝑖
0 × 𝑃𝑖𝑖 + ∑ 𝑁𝑅𝑖

0 × 𝑃𝑖𝑖   ( 10 ) 

 

On: 

 𝐶𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇: Cost total de propietat de l’autobús interurbà (€) 

 𝐶𝐷𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇: Cost de propietat autobusos de servei discrecional (€) 

 𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇: Cost de propietat autobusos de servei regular (€) 

 𝑁𝐷𝑖
0 = Nºi*D: Nombre d’autobusos discrecionals per tipus de vehicle i (i= 

nombre de places) 

                                         
35 Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya. Departament de 
Territori i Sostenibilitat. Butlletí de transports Nº 70, Abril 2015 (els preus no inclouen IVA). 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 115 de 252 
 

 

 𝑁𝑅𝑖
0 = Nºi*R: Nombre d’autobusos regulars per tipus de vehicle i (i=  

nombre de places) 

 D: Percentatge d’autobusos discrecionals (%): s’ha establert en un 85% 
de la flota total d’autobusos interurbans (Annex nº2 del PdM, 2007) 

 R: Percentatge d’autobusos regulars (%): s’ha establert en un 15 % de la 
flota total d’autobusos interurbans (Annex nº2 del PdM, 2007) 

 

El detall del procés exposat es presenta en l’esquema següent: 

Valor d’adquisició del

vehicle (€/vehicle)

C
i

·/·

Vida útil (anys)

V
u

Amortització anual

(€/vehicle)

P
i

Costos de propietat

autobusos discrecionals (€)

Parc de vehicles de

cada tipus

Nº
i

 
i

iiPROPIETAT PNDCD º

Percentatge

d’autobusos

discrecionals (%)

D

Percentatge

d’autobusos

regulars(%)

R

Parc de vehicles

discrecionals de cada

tipus

NDº
i

Parc de vehicles

regulars de cada tipus

NRº
i

Costos de propietat

autobusos regulars (€)

 
i

iiPROPIETAT PNRCR º

Costos TOTALS de propietat

autobusos interurbans (€)

PROPIETATPROPIETATPROPIETAT CRCDC 

 

Esquema 25.- Dades i càlculs seguits pels costos de propietat. NOTACIÓ: i=tipus de vehicle 
segons el nombre de places (fins a 22, fins a  35, fins a 55, més de 55). 

 

6.5.1.2. Cost del personal 

La metodologia aplicada en aquest estudi consisteix en calcular el cost de 

personal a partir de un cost per hora i de les hores recorregudes per vehicle 

(veh-h) obtingudes a partir de les dades de mobilitat. Aquesta difereix de 

l’estudi anterior on es multiplicava la flota de busos per un preu de personal 

per bus.  

De la mateixa forma que en l’apartat anterior, queda implementat en la 

metodologia la distinció entre autobusos discrecionals i regulars i, per tant, el 

cost del personal total s’obté amb la suma del cost per autobusos discrecionals 

i regulars. 
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6.5.1.3. Assegurances 

De la mateixa forma que en l’anterior estudi, els costos anuals de les 

assegurances pels autobusos interurbans s’obtenen  a partir del producte de les 

dades del parc de vehicles i dels corresponents costos unitaris, distingint  

distinció entre vehicles discrecionals i regulars. 

En la següent taula es mostren les dades de partida procedents de l’OCTDV 

2014: 

Autobusos 
Assegurança, en 

€/vehicle 

Fins 22 places 3.380,82 

Fins 35 places 3.835,22 

Fins 55 places 5.008,35 

Més de 55 places 5.126,50 

Taula 62.- Cost de l’assegurança segons els vehicles, parc 2014. Font: OCTDV 2014.  

 

6.5.1.4. Impostos 

Es continua amb la mateixa metodologia que en l’estudi anterior, mantenint la 

distinció entre vehicles discrecionals i regulars, tal i com per exemple es 

reflecteix en la partida de propietat.  

Els valors actualitzats dels impostos que s’inclouen en aquesta partida de 

costos, obtinguts de l’OCTDV es presenten en la següent taula: 

Autobusos ITV IAE 
Import 

circulació 

Visat / 
autorització 

vehicle 
Total 

Fins 22 places 134,24 237,00 166,60 21,80 559,64 

Fins 35 places 134,24 237,00 237,28 21,80 630,32 

Fins 55 places 134,24 237,00 237,28 21,80 630,32 

Més de 55 places 134,24 237,00 296,60 21,80 689,64 

Taula 63.- Costos dels  impostos aplicables als autobusos, dades 2014. Font: OCTDV 2014.  

 

6.5.1.5. Costos d’estructura i d’altres 

Seguint la mateixa de l’estudi anterior, es prenen els costos d’estructura i 

diversos com una quantia equivalent al 12,5 % dels costos totals (variables més 

fixes), que s’obté de l’ “Observatori de costos del transport discrecional de 

viatgers a Catalunya35”; es manté la distinció entre vehicles discrecionals i 

regulars alhora de calcular aquesta partida de costos. 
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6.5.1.6. Consum de combustible 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat 4.2.3 tots els modes de transport 

segueixen la mateixa metodologia per a aquest cost, així la metodologia per al 

càlcul del consum de combustible de l’autobús interurbà és anàloga a la del 

turisme privat explicada en l’apartat 6.1.9. Les corbes del consum de 

combustible en funció de la velocitat per a l’autobús es poden veure en l’Annex 

2. 

Els tipus d’autobusos que s’han considerat en funció del combustible que 

utilitzen són:  

 Benzina 

 Dièsel 

 Biodièsel 

 Gas natural 

 Híbrids 

 Elèctrics 

 Hidrogen 

Respecte a les fonts utilitzades, són les següents: 

Dades Font 

Vehicles-Km per tipus de consum i àmbits Institut Cerdà10 (veure 4.1.2) 

Parc de vehicles per tipus Institut Cerdà10 i dades operadors 

Densitat del combustible segons el tipus Ministerio de Fomento 2014 

Preu per litre segons el tipus de combustible 

“Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 2014” 

“Informe precio del biocombustible 2014”. 
CNE, 2014 

 

Equacions consum de combustible en funció 
de la velocitat i els veh-km 

Elaboració pròpia a partir de les dades 
publicades per l”European Environment 

Agency” i Institut Cerdà10 

Taula 64.- Fonts de les dades utilitzades en els càlculs del cost per consum de combustible. 

 

6.5.1.7. Consum de lubricant 

En el present estudi s’inclou el càlcul del cost de lubricant. La metodologia 

adoptada és similar al mode urbà, distingint el consum de lubricant segons la 

tipologia d’autobús i segons el servei que realitzen. 
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Per tal de simplificar els càlculs, s’ha dut a terme una hipòtesi: s’ha suposat 

que el consum de lubricant és el mateix independentment del servei que 

realitzi, però diferent segons la tipologia de bus que es tracti.  

Les fonts utilitzades són les que es detallen a continuació: 

Dades Font 

Preu unitari del lubricant 
Elaboració pròpia a partir de consultes a 

diferents comerciants 

Rati consum combustible / consum lubricant 
Elaboració pròpia a partir de consultes a 

diferents fabricants 

Taula 65.- Font de les dades emprades en el càlcul dels cost degut al consum de lubricant. 

 

Amb tot, el procés de càlcul queda resumit en el següent esquema metodològic: 

 

Esquema 26.- Dades i càlculs emprats en la determinació dels costos deguts al consum de 
lubricant. NOTACIÓ : i= tipus de vehicle segons el nombre de places (fins a 22 places, 35 

places, 55 places o més de 55 places). 

6.5.1.8. Pneumàtics 

S’adopta la mateixa metodologia que en l’estudi anterior, això és, s’obtenen 

de l’OCTDV els costos unitaris per aquest concepte segons les dimensions dels 

autobusos, tal i com es recull en la següent taula. S’ha suposat una vida útil 

dels pneumàtics de 100.000 km. 
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Autobusos 
Nombre 

pneumàtics 
Cost €/km-

vehicle 

Fins 22 places 6 0,0136 

Fins 35 places 6 0,0203 

Fins 55 places 6 0,0273 

Més de 55 places 8 0,0338 

Taula 66.- Costos unitaris dels pneumàtics al 2014. Font: OCTDV 2014.  

 

Com en la resta de casos, es manté la distinció entre vehicles de servei 

discrecional i regular, de forma que el cost total anual en concepte del desgast 

dels pneumàtics ve donat per l’expressió: 

𝐶𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀À𝑇𝐼𝐶𝑆 = 𝐶𝐷𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀À𝑇𝐼𝐶𝑆 + 𝐶𝑅𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀À𝑇𝐼𝐶𝑆 = 𝐶𝐷𝑈 × 𝑉𝐾𝑀𝐷 + 𝐶𝑅𝑈 ×
𝑉𝐾𝑀𝑅  

( 11 ) 

 

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 
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El procés de càlcul es detalla en la següent figura: 

 

Esquema 27.- Dades i càlculs seguits per a la determinació dels costos deguts al desgast dels 
pneumàtics. NOTACIÓ: i= tipus de vehicle segons el nombre de places (fins a 22, fins a  35, 

fins a 55, més de 55). 

6.5.1.9. Manteniment i reparacions 

Es segueix amb una metodologia similar a l’estudi anterior, incloent-hi les 

mateixes modificacions que en l’apartat referent als pneumàtics. Per tant, el 

procés de càlcul és el mateix que la partida anterior, obtenint un cost unitari 

per cada tipus de vehicle (discrecional i regular) i multiplicant pels vehicles-km 

recorreguts per cadascun d’ells.  

Els costos unitaris per a cada tipus d’autobús continguts en l’OCTDV estan 

recollits en la taula següent: 

Autobusos Cost €/km-vehicle 

Fins 22 places 0,1501 

Fins 35 places 0,1652 

Fins 55 places 0,1766 

Més de 55 places 0,2695 

Taula 67.- Costos unitaris de manteniment i reparacions dels autobusos. Font: OCTDV 2014. 

 

6.5.1.10. Peatges 

La metodologia adoptada pel càlcul dels costos deguts als peatges és la mateixa 

descrita en els modes anteriors on s’obté la recaptació per cada tram de via de 

peatge i es distribueix el cost segons la composició del trànsit.  
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6.5.1.11. Benefici 

Per tal d’obtenir els costos totals del mode de l’autobús interurbà, s’ha 

considerat el benefici dels operadors que s’ha assumit d’un 10% sobre els costos 

d’operació, degut a la falta de dades, sobretot pels serveis discrecionals. 

6.5.2. Autobús urbà 

De manera anàloga a l’autobús interurbà, aquest apartat només es centra en 

els costos des del punt de vista de l’explotador. Més endavant es tractaran per 

separat els costos dels usuaris d’aquests modes (6.9). 

De forma general, la metodologia emprada per l’avaluació dels costos de 

l’autobús urbà és similar als estudis anteriors amb la distinció entre autobusos 

de servei regular i discrecional en cadascuna de les partides.  

A més, donat que existeixen diverses tipologies de vehicles en funció de la seva 

capacitat (nombre de places), s’ha cregut oportú distingir els costos de cada 

categoria de vehicle per separat, ja que segons la partida que es tracti aquests 

poden ser diferents. S’han considerat doncs 3 tipus d’autobusos urbans: 

autobusos estàndard (fins a 55 places),  autobusos articulats (més de 55 places) 

i els microbusos (fins a 22 places). El cost final de cada partida resulta de la 

ponderació en funció del percentatge de vehicles de cada categoria.  

Els canvis més rellevants, similars als dels autobusos interurbans són: 

 Cost de infraestructura lliure de peatge i de peatge: mètode homogeni 

per tots els modes. 

 Càlcul del cost del personal: s’obté tenint en compte que es tracta d’un 

cost horari i que, per tant, es calcula amb els veh-h obtinguts a partir de 

les dades de mobilitat. 

 Incorporació del benefici dels operadors dels autobusos pel càlcul dels 

costos totals. 

 

6.5.2.1. Cost d’ús d’infraestructures 

El cost d’ús de les infraestructures considera la despesa mitjana de conservació 

realitzada en les xarxes urbanes. 

A més, En aquest estudi s’ha afegit en el cost d’infraestructures, dins de la 

partida de bus urbà, la inversió realitzada per implementar la nova xarxa de 

bus. La inversió total fins el 2014 és de 2.118.804 euros36 i s’ha considerat una 

vida útil de 30 anys. 

                                         
36 Ajuntament de Barcelona. Obres emblemàtiques. Inversió nova xarxa de bus. 
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En aquesta inversió s’inclouen els conceptes d’adequació de les marquesines, 

semàfors, actuacions de prevenció, seguretat i mobilitat, incorporació de nous 

carrils busos i senyalitzacions per indicar les parades. 

6.5.2.2. Cost de propietat o d’ús 

S’ha seguit amb la mateixa metodologia que l’estudi anterior, actualitzant 

convenientment les dades i distingint els costos en funció de la tipologia de 

vehicle (nombre de places) i del servei que realitzen (regular o discrecional).  

Per tant, el cost de propietat es calcula de la següent forma: 

𝐶𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇 = 𝐶𝐷𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇 + 𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇 = ∑ 𝑁𝐷𝑖
0 × 𝑃𝑖𝑖 + ∑ 𝑁𝑅𝑖

0 × 𝑃𝑖𝑖   ( 12 ) 

 

On, -𝐶𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇: Cost total de propietat de l’autobús interurbà [€] 

 𝐶𝐷𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇: Cost de propietat autobusos de servei discrecional[€] 

 𝐶𝑅𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝑇𝐴𝑇: Cost de propietat autobusos de servei regular [€] 

 𝑁𝐷𝑖
0: Nombre d’autobusos discrecionals per tipus de vehicle i (i= 

nombre de places) 

 𝑁𝑅𝑖
0: Nombre d’autobusos regulars per tipus de vehicle i (i= nombre de 

places) 
 

El procés de càlcul es presenta en el següent esquema metodològic: 

 

Esquema 28.- Dades i càlculs seguits pels costos de propietat. NOTACIÓ: i=tipus de vehicle 
segons el nombre de places (microbús, bus estàndard i bus articulat). 

Les fonts d’informació han sigut: 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 123 de 252 
 

 

Dades Font 

Valor mig d’adquisició del vehicle 

Consulta a operadors. Vida útil del vehicle 

Parc de vehicles 

Taula 68.- Font de les dades utilitzades en els càlculs dels costos deguts a l’amortització dels 
vehicles. 

6.5.2.3. Cost del personal 

Aquest cost s’obté de la mateixa manera que en el cas de l’autobús interurbà 

on, a partir de un cost mig i dels vehicles-hora obtinguts a partir de les dades 

de mobilitat, es calcula el cost de personal. Aquest cost només tindrà en 

compte les hores de circulació de la flota de manera que serà més acurat que 

en l’estudi anterior.  

Les fonts utilitzades s’exposen en la següent taula: 

Dades Font 

Cost unitari mig per vehicle 
Consulta a operadors 

Vehicles-hora 

Taula 69.- Font de consulta de les dades utilitzades en el càlcul dels costos de personal. 

 

6.5.2.4. Assegurances 

El cost d’assegurances s’obté directament del producte entre el preu unitari 

mig de les pòlisses per tipus de vehicle (nombre de places) i el nombre 

d’autobusos de cada categoria distingint entre vehicles de servei discrecional i 

regular, segons el parc corresponent a cada tipus. 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 124 de 252 
 

 

El procés metodològic es recull en el següent esquema: 

 

Esquema 29.- Dades i càlculs seguits pels costos d’assegurances. NOTACIÓ: i=tipus de vehicle 
segons el nombre de places (microbús, bus estàndard i bus articulat). 

Per fer-ho s’han consultat les fonts presentades a continuació: 

Dades Font 

Preu mig d’assegurança dels vehicles 
Consulta a operadors 

Parc de vehicles 

Taula 70.- Font de les dades necessàries pel càlcul els costos deguts a les assegurances dels 
vehicles. 

6.5.2.5. Impostos 

La metodologia emprada pels càlculs dels impostos és anàloga a la del cost 

d’assegurances. Es parteix en aquest cas del valor de despesa anual per 

tipologia de busos (en funció del nombre de places) i s’obté el cost per cada 

categoria, distingint-lo alhora en funció del servei que realitza el vehicle. 

Les fonts consultades pel càlcul es presenten a continuació: 

Dades Font 

Despesa anual mitja dels vehicles 
Consulta a operadors 

Parc de vehicles 

Taula 71.- Font de les dades necessàries pel càlcul els costos deguts a les assegurances dels 
vehicles. 

6.5.2.6. Costos d’estructura i d’altres 

S’adopta la mateixa metodologia que en el cas de l’autobús interurbà, això és, 

es prenen els costos d’estructura i diversos com una quantia equivalent al 12,5% 
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dels costos totals (variables més fixes), que s’obté de l’ “Observatori de costos 

del transport discrecional de viatgers a Catalunya35”.  

Com a la resta de casos comentats, es distingeix entre vehicles discrecionals i 

regulars alhora de calcular aquesta partida de costos. 

6.5.2.7. Consum de combustible 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat 4.2.3 per tots els modes de transport es 

segueix la mateixa metodologia per a aquest cost, així la metodologia per al 

càlcul del consum de combustible de l’autobús interurbà és anàloga a la 

metodologia per al càlcul del combustible del turisme privat explicada en 

l’apartat 6.1.9. Les corbes del consum de combustible en funció de la velocitat 

per a l’autobús es poden veure en l’Annex 2.  

Els tipus d’autobusos que s’han considerat en funció del combustible que 

utilitzen són:  

 Benzina 

 Dièsel 

 Biodièsel 

 Gas natural 

 Híbrids 

 Elèctrics 

 Hidrogen 

 

Respecte a les fonts utilitzades, són les següents: 

Dades Font 

Vehicles-km per tipus de consum i àmbits Institut Cerdà10 (veure 4.1.2) 

Parc de vehicles per tipus Institut Cerdà10 i dades operadors 

Densitat del combustible segons el tipus Ministerio de Fomento 2014 

Preu per litre segons el tipus de combustible 

“Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 2014” 

“Informe precio del biocombustible 2014”. 
CNE, 2014 

Equacions consum de combustible en funció 
de la velocitat i els veh-km 

Elaboració pròpia a partir de les dades 
publicades per l”European Environment 

Agency” 

Taula 72.- Fonts de les dades utilitzades en els càlculs del cost per consum de combustible. 
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6.5.2.8. Consum de lubricant 

De forma general, la metodologia adoptada pel càlcul del cost del lubricant és 

similar als estudis anteriors. No obstant, en aquest cas es distingeix el consum 

de lubricant segons la tipologia d’autobús i segons el servei que realitzen , de 

la mateixa forma que en els casos anteriors. 

Per tal de simplificar els càlculs, s’ha dut a terme una hipòtesi: s’ha suposat 

que el consum de  lubricant és el mateix independentment del servei que 

realitzi, però diferent segons la tipologia de bus que es tracti.  

Les fonts utilitzades són les que es detallen a continuació: 

Dades Font 

Preu unitari del lubricant 
Elaboració pròpia a partir de consultes a 

diferents comerciants 

Rati consum combustible / consum lubricant 
Elaboració pròpia a partir de consultes a 

diferents fabricants 

Taula 73.- Font de les dades emprades en el càlcul dels cost degut al consum de lubricant. 

 

Amb tot, el procés de càlcul queda resumit en el següent esquema metodològic: 

 

Esquema 30.- Dades i càlculs emprats en la determinació dels costos deguts al consum de 
lubricant. NOTACIÓ : i= tipus de vehicle segons el nombre de places (microbús, bus estàndard 

i bus articulat). 
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6.5.2.9. Pneumàtics 

Per avaluar el cost dels pneumàtics s’adopta la mateixa metodologia de  

l’estudi anterior, distingint el cost en funció del tipus de vehicle i del servei 

que realitzen. Si tenim en compte aquestes pautes, el cost total per pneumàtics 

s’obté de la següent expressió: 

𝐶𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀 = 𝐶𝑅𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀 + 𝐶𝐷𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀 = 
 

∑ [
𝐾𝑀𝑅𝑖

𝑉𝑢𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀
] × 𝐹𝑅𝑖 × 𝑛𝑖

𝑖 × 𝑃 + ∑ [
𝐾𝑀𝐷𝑖

𝑉𝑢𝑃𝑁𝐸𝑈𝑀
] × 𝐹𝐷𝑖 × 𝑛𝑖 × 𝑃𝑖   

( 13 ) 

 
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 (€) 

 𝑃: preu mig del pneumàtic (€) 

 𝐹𝐷𝑖: flota de vehicles de servei discrecional per cada tipologia de busos 
i (i= nombre de places; microbús, bus estàndard, bus articulat) 

 𝐹𝑅𝑖: flota de vehicles de servei regular per cada tipologia de busos i (i= 
nombre de places; microbús, bus estàndard, bus articulat) 

 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  i 

 𝐾𝑀𝑅𝑖: mitjana dels quilòmetres recorreguts durant un any per autobusos 
regulars segons tipologia  i 
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L’esquema seguit per l’avaluació d’aquesta partida es detalla tot seguit: 

 

Esquema 31.- Dades i càlculs fets servits en l’avaluació dels costos per desgast dels 
pneumàtics. NOTACIÓ : i= tipus de vehicle segons el nombre de places (microbús, bus 

estàndard i bus articulat). 

Les fonts utilitzades per trobar les dades són: 

Dades Font 

Vida útil dels pneumàtics 

Consulta a operadors 
Mitjana de quilòmetres recorreguts per 

vehicle 

Nombre mig de pneumàtics per vehicle 

Preu mig dels pneumàtics 
Elaboració pròpia a partir de consultes a 

diferents comerciants 

Parc de vehicles Consulta operadors i Institut Cerdà10 

Taula 74.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul dels costos deguts al desgast dels 
pneumàtics. 
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6.5.2.10. Manteniment i reparacions 

Pel que fa al cost anual de manteniment i reparacions, el procés metodològic 

és molt semblant al dels pneumàtics. L’expressió de partida pel càlcul d’aquest 

cost és la següent: 

𝐶𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇 = 𝐶𝑅𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇 + 𝐶𝐷𝑀𝐴𝑁𝑇𝐸𝑁𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇 = 
 

∑ 𝑣𝑖
−0,44 × 𝐾𝑀𝑅𝑖 × 𝛽

𝑖

+ ∑ 𝑣𝑖
−0,44 × 𝐾𝑀𝐷𝑖 × 𝛽

𝑖

 
( 14 ) 

 

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 

 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 130 de 252 
 

 

L’esquema de la seqüència de càlcul es mostra a continuació: 

 

Esquema 32.- Dades i càlculs fets servits en l’avaluació dels costos de manteniment i 
reparacions. NOTACIÓ : i= tipus de vehicle segons el nombre de places (microbús, bus 

estàndard i bus articulat). 

I les fonts utilitzades per trobar les dades: 

Dades Font 

Velocitat mitja dels vehicles 
Consulta a operadors 

Nombre de quilòmetres anuals per vehicle 

Preu mig de manteniment per Km. 
Elaboració pròpia a parit d’enquestes a 

diferents fabricants 

Parc de vehicles Consulta operadors i Institut Cerdà10 

Taula 75.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul dels costos deguts al desgast dels 
pneumàtics. 

6.5.2.11. Benefici 

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. 
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 Taxi 

Com en els casos de l’autobús urbà i interurbà, es presenta l’estructura de 

costos tot i que en aquest apartat es centra en els costos des del punt de vista 

de l’explotador.  

 

Esquema 33.- Esquema de costos del taxi. 

L’obtenció dels costos del taxi per l’any 2006 es va centrar en l’actualització 

de cada una de les partides considerades en l’estudi anterior, basat en el treball 

elaborat per l’INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI (IMT), l’octubre de 2005, sota 

el títol “Proposta de revisió de tarifes del servei de taxi a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona”. Aquest treball estimava el cost i els ingressos anuals mitjos per 

a unitat de transport. L’actualització d’aquest estudi es va dur a terme amb 

l’ajuda de dos documents: el primer sota el títol “Estudio de Ingresos y costes 

para determinar el incremento de tarifas para el año 2006” (Trànsit, 2006) i el 

segon sota el títol “Estudi econòmic per a l’actualització dels costos del servei 

metropolità del taxi” (CINESI, 2007).  

Com en l’estudi del 2010 i 2012, el consum és funció de l’àmbit de circulació i 

de la velocitat de recorregut i, a més, contempla diversos combustibles 

(benzina, dièsel, híbrids, GLP, etc.). De la mateixa forma que en el cas del 
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turisme privat, dels costos del lubricant i els pneumàtics, al ser funció del 

consum del combustible, en resulta un cost per àmbit urbà i interurbà.  

Com es va fer en l’estudi de 2012, a més a més de les llicències de taxi de 

l’AMB, també s’han considerat les llicències de la resta dels municipis amb 

major població que pertanyen a la RMB (Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, 

Rubí, Vilanova i la Geltrú, Martorell i Vilafranca del Penedès). El número de 

taxis obtinguts es pot observar en la Taula 129 pàgina 234. A banda, s’ha 

desagregat la mobilitat dels turismes entre taxis i turismes privats. 

Finalment, s’han mantingut la resta de partides de costos de l’estudi de (2010), 

actualitzant els costos respectius segons la inflació en el període 2012-2014. 

 Bicicleta pública 

En aquest estudi s’entén per bicicleta publica, la bicicleta com a servei de 

transport públic, que inclou el “Bicing”de Barcelona i les bicicletes de lloguer 

d’altres empreses que no són del Bicing i que en general estan enfocades al 

turisme, donat que des de el 2012 aquestes tenen certa difusió i rellevància, 

sobretot al Centre de Barcelona. 

L’estructura de costos de la bicicleta pública difereix de la bicicleta privada ja 

que, en el cas del  Bicing,  rep un subsidi de l’administració pel seu 

funcionament, mentre que en el cas de la bicicleta de lloguer els usuari tenen 

com a cost d’ús només la tarifa i el temps, mentre els operadors assumeixen el 

cost de propietat i manteniment del vehicles, a més dels costos de l’activitat 

econòmica (estructura), a canvi d’un marge comercial que repercuteixen als 

usuaris.  

Pel present estudi s’ha fet una distinció entre el Bicing normal i elèctric, encara 

que les dades oficials de l’empresa relativa a costos i funcionament de la xarxa 

no comença fins al 2015. 

També pel que fa a les  bicicletes de lloguer ofertes per empreses que no són 

el Bicing  , s’han desglossat els costos de les bicicletes elèctriques, segons les 

dades obtingudes tal i com s’ha descrit a l’apartat 3.6.2 del present document. 
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Així doncs, l’esquema és el següent: 

 

 

Esquema 34.- Esquema de costos de la bicicleta pública, servei de Bicing. 
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Esquema 35.- Esquema de costos de la bicicleta pública, Bicicletes de Lloguer. 

Amb tot, s’ha considerat la bicicleta com un transport públic i es calculen els 

costos des del punt de vista de l’operador.  

Els costos de l’usuari es tracten a part, tal i com es fa amb els altres transports 

públics. La metodologia corresponent a aquests costos s’especifica en l’apartat 

6.9. 

6.7.1. Costos d’operació 

Els costos d’operació, de forma anàloga als altres modes de transport públic, 

tenen com a principals partides: 

 Costos de propietat o d’ús 

 Assegurances, Impostos 

 Costos d’estructura 

 Manteniment i reparacions 

 Personal 

 

Aquestes dades sobre els costos d’explotació anuals del Servei de bicicleta 

pública de Barcelona, Bicing, s’han obtingut directament de l’operador B:SM 

(Barcelona Serveis Municipals). 
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Per la bicicleta de lloguer, el cost d’operació  s’ha calculat considerant un 

marge del 10% sobre els ingressos per tarifa de lloguer (costos dels usuaris), 

però no s suma als costos totals, per tal de no duplicar la transferència que 

suposen les tarifes que es tenen en compte en els costos dels usuaris. 

 

 Mode ferroviari de viatgers 

En aquest apartat es consideren les quatre tipologies diferents dins del 

transport de passatgers per vies fèrries, depenent de qui tingui la titularitat del 

mateix, això és: 

 RENFE (rodalies, regionals i AVE i llarga distància). 

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 Metro 

 Tramvia 

L’estructura de costos d’aquests modes es mostren a continuació per tal 

d’aclarir quins són els costos considerats en el càlcul dels costos totals de cada 

mode. Així també serveix per aclarir si els costos són estimacions o dades 

directes de l’operador segons la informació proporcionada per cadascun d’ells. 

Finalment, cal remarcar que pel cas de Renfe Serveis Comercials l’esquema 

varia respecte el mostrat a continuació, ja que les tarifes han de cobrir els 

costos d’operació i cànons pagats al gestor ADIF.  
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Esquema 36.- Esquema de costos de RENFE (Rodalies i Regionals). 

 

 

Esquema 37.- Esquema de costos de FGC i Metro. 
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Esquema 38.- Esquema de costos del Tramvia. 

 

Aquest apartat es centra en els costos des del punt de vista de l’operador. 

Posteriorment, es tractaran per separat els costos dels usuaris d’aquests modes 

en l’apartat 6.9. 

En aquest estudi s’ha optat per seguir amb la mateixa metodologia que l’estudi 

anterior, això és, quantificar les despeses a partir dels Comptes de Pèrdues i 

Guanys de les societats explotadores del servei, ja que la quantia d’operadors 

és reduïda.   

A l’ANNEX 3: Comptes de resultats dels operadors, es recullen els comptes 

anuals d’aquests operadors emprats en el present estudi.  

A continuació es tractaran les metodologies concretes per a cadascun dels 

operadors abans esmentats. 
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6.8.1. RENFE (Rodalies, Regionals i AVE/LD) 

Per tal d’avaluar els costos dels serveis de RENFE, s’ha distingit entre dos tipus 

de servei: 

 Serveis Públics de RENFE: 

o Servei de Rodalies  

o Servei de Regionals (R) i Mitja Distància (MD) 

 Serveis Comercials de RENFE: 

o Alta Velocitat (AVE) i Llarga Distància (LD).  

El punt de partida de tots ells són les “Cuentas Anuales Consolidadas 31 de 

Diciembre 2014”37 i el “Informe de gestión Ejercicio 201438” de RENFE , on es 

recullen els costos de les diferents partides de cadascuna de les seves unitats 

de negoci o àrees d’activitat que són els utilitzats en els estudis anteriors (veure 

Annex 3).  

En aquest estudi es disposa també de les dades necessàries a través de les 

“Cuentas anuales e informe de gestión 2014” de Renfe Viatgers S.A. En aquest 

document apareixen les dades desagregades per l’àmbit de Catalunya en l’any 

2014 en el cas dels serveis públics. Pels serveis comercials les dades són per tot 

l’àmbit d’Espanya. 

Tot i això i, de manera anàloga a l’estudi anterior, ha estat necessari dur a 

terme un procés previ de desagregació de les dades, doncs la Direcció General 

de Viatgers de RENFE proporciona la informació agregada per: Serveis d’Alta 

Velocitat – Llarga Distància, serveis de Rodalies - Mitja Distància, i 

Desenvolupament Estratègic. Per tal de realitzar-ho s’utilitzen les dades de 

mobilitat ferroviària desagregades procedents de l’estudi “Estudi de Seguiment 

de l’evolució de les emissions 2014” 10, de l’Institut Cerdà. 

                                         
37 Cuentas anuales consolidadas e Informe de Gestión 2014 Grupo Renfe. RENFE, 2015. 

38 Informe económico y de actividad 2014. RENFE, 2015 
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En concret, s’han adoptat les partides que s’especifiquen a continuació: 

Partida 
Servei 

Rodalies Regionals 

Ingressos per tràfic de viatgers 137.939.980,5 48.030.019 

Personal 52.010.278 18.109.722 

Energia de tracció 29.869.565 10.400.435 

Cànons i serveis ADIF 16.548.051 5.761.949 

Altres materials i serveis 30.492.620 10.617.380 

Varis 68.825.352 23.964.648 

Amortitzacions i retirament de 
l’immobilitzat 

23.015.957 8.014.043 

Partida 
Servei 

AVE i LD 

Ingressos per tràfic de viatgers 1.231.030.000 

Personal 110.540.000 

Energia de tracció 106.350.000 

Cànons i serveis ADIF 483.320.000 

Altres materials i serveis 156.140.000 

Varis 321.520.000,00 

Amortitzacions i retirament de 
l’immobilitzat 

99.200.000 

Taula 76.- Costos anuals dels serveis de Rodalies, Mitja distància, Llarga distància i AVE de 
RENFE per a Catalunya. 

 

Per aquest estudi, com per l’anterior,  s’han restat els vehicles-km fora de la 

Regió Metropolitana del valor proporcionat per l’Institut Cerdà10, que inclou tot 

el sistema tarifari integrat. A partir d’aquest valor s’ha calculat el rati entre 

Catalunya i la RMB per tal d’obtenir els costos totals en l’àmbit d’estudi. 

Pel cas dels serveis comercials es calcula també un rati per tal d’obtenir els 

costos d’aquests modes dins la RMB ja que les úniques dades de que es disposa 

són referents a l’àmbit espanyol, tal com es menciona anteriorment. 
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Esquema 39.- Dades utilitzades per trobar els costos totals a la RMB deguts al transport de 
viatgers pel servei de Rodalies de RENFE. 

6.8.2. FGC 

Els costos d’explotació dels FGC del 2014 han estat obtinguts a partir dels 

Comptes Anuals de la Memòria de l’empresa del 2014. S’han agrupat els costos 

de la mateixa forma que en l’estudi anterior, això és: 

 Aprovisionaments 

 Personal 

 Amortitzacions subvencionables 

 Altres despeses 

 

Al tractar-se d’un operador integral els costos d’amortització subvencionables 

(les quals no incorporen els costos de infraestructura) inclouen tant la part de 

superestructura i equipaments com material mòbil, entre d’altres. Així doncs, 

es resta d’aquesta partida els costos relacionats amb la infraestructura per tal 

que només computin els costos d’operació. 

Addicionalment, en aquest estudi es descompten els costos corresponents a les 

circulacions fora de l’àmbit de la RMB. Concretament, es tracta dels ramals a 

Igualada i Manresa de la línia del Llobregat, per un total d’aproximadament 60 

km. L’assignació de costos es fa d’acord amb els trens-quilòmetre recorreguts, 

els quals s’obtenen a partir del nombre de circulacions pels trams fora de la 

RMB i la longitud recorreguda.  
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Dades Font 

Costos d’explotació Memòria Anual d’FGC 

Circulacions i trens-quilòmetre fora de 

l’àmbit de la RMB 

Elaboració pròpia en base a dades de la 

Memòria Anual d’FGC i  la longitud dels trams 

corresponents. 

Taula 77.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul dels costos d’explotació dels ferrocarrils 
de viatgers d’FGC dins de la RMB. 

6.8.3. Tramvia 

Els costos d’explotació del tramvia s’han extret a partir dels Comptes Anuals 

del Trambaix i del Trambesòs 2014, facilitades pel Tramvia Metropolità, S.A. 

Com es va fer en l’anterior estudi, s’han eliminat dels costos d’operació el cost 

de manteniment de la infraestructura i dels sistemes per tal de no duplicar-ho 

amb els calculats en la pestanya d’infraestructures ferroviàries. 

6.8.4. Metro 

Els costos d’explotació anuals s’han obtingut a partir dels Comptes Anuals del 

2014 de la societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. Els costos s’han 

agrupat de la mateixa forma que en l’anterior treball (veure Annex 3).  

De la mateixa manera que pel cas de FGC, es té en compte que és un operador 

integral a l’hora d’avaluar els costos d’operació d’aquest operador. 

 Costos dels usuaris del transport públic  

Dins del modes de transport públic, cal diferenciar dues grans partides de costos 

segons l’agent afectat: 1) Costos d’explotació o operació, suportats per 

l’operador, que s’han calculat anteriorment i 2) Costos pels usuaris del mode. 

En el present apartat es descriuen aquests darrers que en el present estudi es 

concreten en tarifes i multes, per un cantó, i en costos del temps (accés a la 

xarxa , espera i recorregut), per l’altre.  

6.9.1. Tarifes i multes 

Les tarifes pel mode de transport de mercaderies per carretera no es calculen 

directament sinó que s’obtenen tenint en compte que pel servei privat la tarifa 

ha de cobrir els costos d’operació i els beneficis de l’operador. D’aquesta 

manera a partir de les dades publicades per Idescat39, s’obté el marge brut 

                                         
39 Transport de mercaderies per carretera i per canonada. Institut d’estadística de Catalunya. 
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d’explotació i per tant els beneficis dels operadors. La suma d’ambdós costos 

dóna el valor de la tarifa. 

Pel cas del transport públic tant d’autobusos com ferroviari (Metro, FGC 

Tramvia i Rodalies), les despeses dels usuaris relatives a les tarifes i a les 

multes dels diferents tipus de modes de transport s’han obtingut directament 

del document “TransMet Xifres 201411” que publica anualment l’ATM40.  

Pel que fa al servei de trens regionals, i AVE/LD  la dada s’ha obtingut a partir 

de l’informe anual de Renfe: “Informe anual 2014”37. 

En el cas del taxi el valor de la recaptació s’ha obtingut a partir de 

l’actualització a l’escenari de 2014 del valor assumit en l’estudi anterior del 

cost unitari per llicència, que resulta de 23,17 €/hora. Multiplicant aquest cost 

unitari pel nombre de llicències de taxis a la RMB i el temps de circulació amb 

passatger anual de cada taxi, 2.572 h/taxi-any, s’obté que la recaptació anual 

és de 651.294.520 €, donat que el nombre de llicències a l’any 2014 és de 

10.929. 

En el cas de la bicicleta pública, la dada del bicing ha estat proporcionada per 

l’operador del servei, mentre que per les bicicletes de lloguer s’ha fet una 

estimació de la tarifa segons les ofertes de diferents empreses (veure apartat 

3.6.2.2).  

6.9.2. Costos de temps 

La metodologia de càlcul dels costos associats al temps perdut pels usuaris del 

transport públic és la mateixa per a tots els modes, on els viatgers segueixen 

les següents etapes: 

 

Esquema 40.- Etapes del viatge pel càlcul del cost del temps. 

En el cas dels viatges que inclouen un transbord, cal incorporar el temps 

necessari per accedir al segon vehicle en l’enllaç. Les etapes en aquests casos 

són: 

                                         
40Aquest document detalla la recaptació dels diferents transports públics de la RMB. Aquesta 
s’ha considerat equivalent als ingressos obtinguts per les tarifes i multes als usuaris. 
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Esquema 41.- Etapes del viatge combinat pel càlcul del cost del temps. 

Així que pel càlcul del temps perdut pels usuaris del transport públic es 

consideren quatre components:  

 temps d’accés a la xarxa i dispersió 

 temps d’espera 

 temps de recorregut 

 temps d’enllaç  

La metodologia emprada per calcular aquestes tres components es descriu a 

continuació. 

6.9.2.1. Costos de temps d’accés a la xarxa i dispersió  

El temps d’accés és el temps que l’usuari triga en arribar a un punt d’accés a 

la xarxa del sistema de transport que vol fer servir, mentre que el de dispersió 

representa el temps que triga en arribar al seu destí final. 

L’estimació es duu a terme en base a una distància mitjana d’accés a la xarxa, 

igual a la de dispersió (diferent per a cada mode), i la velocitat a peu dels 

vianants. Aquest temps mig per usuari es multiplica pel nombre total de viatgers 

i pel cost unitari del temps. 

Cal aclarir que la velocitat adoptada dels vianants correspon a la de lliure 

circulació, és a dir, sense tenir en compte la influència de les esperes als 

creuaments amb semàfor de les ciutats. Aquest efecte es tracta com a un cost 

extern produït pels modes motoritzats, en l’apartat 7.6, corresponent a 

l’efecte barrera a les àrees urbanes. 

Les diferències entre modes vénen donades bàsicament per la distància màxima 

de recorregut per accedir a les estacions i per la quantitat d’usuaris de cada 

mode; les altres variables que intervenen en els càlculs són iguals en tots els 

casos. 
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Les fonts consultades per les variables que intervenen en el càlcul són les 

següents: 

Dada Font 

Nombre de viatgers 
Transmet Xifres. Dades 2014 

Cuentas anuales e informe de gestión 2014, 
RENFE 

Distància mitjana d’accés/dispersió  

 Autobús urbà: 0,2 km 

 Autobús interurbà: 0,4 Km 

 Bicicleta pública - Bicing: 0,3 Km 

 Bicicleta pública – Bicicleta de lloguer: 
0,6 Km 

 Taxi: 0 Km  

 Tramvia: 0,3 km 

 Metro: 0,4 Km 

 Rodalies: 0,5Km 

 Regionals (Mitjana Distància Renfe) : 
0,5 Km 

 Llarga Distància (LD, AVE) : 0,5 Km 

Velocitat a peu Hipòtesi (3,5 Km/h) en tots els modes 

Cost unitari del temps considerat (€/h) 
Elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT 

2014 (veure apartat 4.2.1) 

Taula 78.- Fonts consultades per les variables que intervenen en el càlcul dels costos per 
temps d’accés a la xarxa i enllaç pel transport públic (excepte Taxi). 

6.9.2.2. Costos de temps d’espera 

És el temps que un usuari del sistema de transport roman ociós, un cop ja ha 

accedit a la xarxa del transport, tot esperant l’arribada del vehicle que li 

donarà servei. 

Es segueix amb les dues metodologies per l’avaluació dels costos deguts al 

temps d’espera, que es detallen posteriorment, i que es basen segons el tipus 

d’explotació del mode: una pels serveis que tenen explotació per horari 

conegut (autobusos interurbans, trens de rodalies, regionals i de llarga 

distància) i una altra pels modes amb explotació per interval de pas (Metro, 

Tramvia, autobusos urbans). Per al servei de bicicleta pública no s’ha 

considerat temps d’espera.  

A banda d’actualitzar convenientment les dades d’entrada per cadascun dels 

modes de transport considerats, s’ha desagregat de la mateixa forma que en 

els anteriors casos els costos de l’autobús (urbà i interurbà) segons el servei 

que realitzen (discrecional o regular).  
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Serveis amb explotació horària 

Per aquells modes de transport en què l’horari és conegut (autobusos 

interurbans, trens de rodalies, regionals i de llarga distància) es demostra que, 

si els passatgers volen minimitzar llurs temps d’espera mitjançant l’hora 

d’arribada al sistema, el temps mig d’espera és proporcional a la desviació 

mitjana dels vehicles respecte al seu horari previst. Això és: 

𝐸(𝑤) = 𝐸(𝑠), i en la pràctica, 𝐸(𝑤) = 𝑢0 + 𝐸(𝑠) ( 15 ) 

 

On,  -w: Espera dels viatgers 

 s: Desviació mitjana dels vehicles 

 𝑢0: Variable en funció del mode de transport. 
 

Llavors, per tal d’obtenir el cost del temps d’espera, es multiplica E(w) pel 

nombre de viatgers i el cost unitari del temps. 

 

Esquema 42.- Dades i càlculs seguits per l’avaluació dels costos deguts al temps d’espera pels 
serveis del transport públic amb horaris de pas fixats. 

Les fonts utilitzades són: 

Dada Font 

Esperança del temps d’espera del servei 
Elaboració pròpia a partir de dades dels 

operadors 

Nombre de viatgers del servei Butlletí de transports i Transmet Xifres 2014 

Cost unitari del temps (€/h) 
Elaboració pròpia a partir de dades de 

IDESCAT 2014 (veure apartat 4.2.1) 

Taula 79.- Dades i càlculs seguits per l’avaluació dels costos deguts al temps d’espera pels 
serveis de transport públic amb horaris de pas fixats. 
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Serveis en explotació per interval de pas: 

Es tracta dels modes de transport que tenen unes freqüències de pas elevades, 

de manera que el servei ve donat pels intervals de pas, enlloc d’uns horaris 

coneguts: autobusos urbans, tramvia, metro (incloent el Metro del Vallès i del 

Llobregat de FGC). 

Per tal d’establir un temps d’espera representatiu, es suposa una estació 

concreta de qualsevol dels modes de transport on els usuaris van arribant a un 

ritme constant, λ, a la parada i l’arribada del material mòbil es produeix amb 

uns intervals, Hi. Degut a diversos factors, com congestió, franja horària del 

dia, etc., aquests intervals són diferents encara que es poden considerar 

semblants en ordre de magnitud. Per tant, l’estació es pot concebre com un 

sistema de cues, tal com queda representat en la figura següent.  

 

Figura 2.- Sistema de cues representatiu d’ una estació o parada, suposant arribades 
constants dels usuaris. 

En aquestes circumstàncies el temps d’espera es pot estimar per teoria de cues 

d’acord amb la següent fórmula (Little, 1961): 
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 ; 𝐻. λ < 𝐶 

( 16 ) 

 

On,  - w : Temps mig d’espera 

• Hi: Interval mig de pas dels vehicles  
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• SH: desviació estàndard de l’interval de pas 

• λ: Taxa d’arribada d’usuaris ala parada/estació 

• C: Capacitat del vehicle 

Per tant, la determinació del temps mig d’espera de cada mode s’ha centrat 

en: 

 La definició d’un interval de pas mig representatiu de cada mode, H , 

que s’ha adoptat igual a l’interval de pas mig teòric.  

 Definició d’una desviació estàndard de l’interval de pas, 
2

Hs , per a cada 

mode.  

Esquemàticament, la seqüència de càlculs realitzada ha estat: 

 

Esquema 43.- Dades i càlculs seguits per l’avaluació dels costos deguts al temps d’espera pels 
serveis del transport públic amb horaris donats per intervals de pas entre vehicles. 

 

Les fonts emprades per l’avaluació d’aquest cost es recullen a continuació: 

Dada Font 

Temps mig d’espera del servei Elaboració pròpia a partir de dades dels 
operadors 

Desviació del temps d’espera del servei 

Nombre de viatgers del servei Butlletí de Transports i Transmet Xifres 2014 

Cost unitari del temps (€/h) 
Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

2014 (veure apartat 4.2.1) 

Taula 80.- Dades i càlculs seguits per l’avaluació dels costos deguts al temps d’espera pels 
serveis de transport públic amb horaris donats per intervals de pas. 
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6.9.2.3. Costos de temps de recorregut 

Considera el temps que l’usuari està dins del vehicle que el transporta i, en 

general, es calcula a partir dels viatgers-km totals, dividit per la velocitat 

mitjana de circulació. Aquest temps es multiplica pel Valor del temps per 

obtenir el cost total. 

Les metodologies emprades per avaluar-lo són diferents en funció del mode de 

transport: 

Autobús urbà i interurbà 

De manera anàloga l’estudi anterior, el càlcul d’aquest temps s’obté amb la 

velocitat mitjana comercial i la distància mitjana de recorregut, desagregant 

els costos totals en funció del servei que realitza el vehicle (regular o 

discrecional). 

Per tant, s’ha partit dels viatgers, la velocitat mitjana i la distància mitjana de 

recorregut, de cadascuna de les dues tipologies d’autobús, amb els quals 

s’obtenen els costos de temps de recorregut d’ambdós tipus, que sumats 

resulten en el cost total del temps de recorregut dels autobusos, en aquest cas 

urbans i interurbans.  

Les fonts consultades per l’avaluació del cost del temps de recorregut en els 

autobusos es resumeixen a continuació: 

Dada Font 

Cost unitari del temps, Cu (€/h) IDESCAT 2014 (veure 4.2.1) 

Velocitat mitjana de recorregut (km/h) Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM 

Distància mitjana de recorregut (km) ATM, 2014 

Nombre de viatgers Transmet Xifres. Dades de 2014 

Taula 81.- Fonts consultades per les variables que intervenen en el càlcul dels costos per 
temps de recorregut pels serveis d’autobús urbà i autobús interurbà. 
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El procés metodològic es recull en la següent taula:  

 

Esquema 44.- Dades i càlculs seguits per l’avaluació dels costos deguts al temps de 
recorregut pels serveis d’autobús urbà i autobús interurbà. 

Serveis de RENFE, FGC i Metro 

Es segueix amb la mateixa metodologia que l’anterior estudi, actualitzant 

convenientment les dades d’entrada. En aquest sentit, cal obtenir prèviament 

el temps de recorregut mig dels usuaris, que es troba a partir del producte de 

la velocitat comercial obtinguda per cadascun dels serveis i la distància mitjana 

recorreguda per un usuari. En la figura següent es mostra la seqüència de 

càlculs i en la taula s’indiquen les fonts d’informació emprades. 

 

Esquema 45.- Dades i càlculs seguits per l’avaluació dels costos deguts al temps de 
recorregut pels serveis de RENFE, FGC i Metro. 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 150 de 252 
 

 

Les fonts consultades per l’avaluació dels costos de recorregut per aquests 

modes han estat: 

Dada Font 

Distància mitja recorreguda per viatger (Km) 

Elaboració pròpia a partir de consultes a 
operadors 

Velocitat comercial del servei (Km/h) 

Nombre de viatgers del servei 

Cost unitari del temps (€/h) IDESCAT 2014 (veure 4.2.1) 

Taula 82.- Fonts consultades per les variables que intervenen en el càlcul dels costos per 
temps de recorregut pels serveis de RENFE, FGC i Metro. 

Tramvia 

Es segueix amb la mateixa metodologia que l’estudi anterior, que és a la vegada 

anàloga al cas dels serveis de RENFE, FGC i Metro.  

Les fonts consultades pel càlcul del cost del temps de recorregut es detallen en 

la següent taula: 

Dada Font 

Nombre de viatgers TransmetXifres. Dades 2014 

Distància mitja recorreguda per viatger (Km) TransmetXifres. Dades 2014 

Velocitat comercial del servei (Km/h) ATM, 2014 

Cost unitari del temps considerat (€/h) IDESCAT 2014 (veure 4.2.1) 

Taula 83.- Fonts consultades per les variables que intervenen en el càlcul dels costos per 
temps de recorregut pel servei de Tramvia. 

Taxi 

D’acord amb el document d’actualització “Estudi econòmic per a 

l’actualització dels costos del servei metropolità del taxi41”, i considerant 

l’augment de llicències entre els anys 2012 i 2014 així com la disminució de 

vehicles-kilòmetre respecte el 2012, s’obté que el temps que un taxi treballa 

(transporta passatger) a l’any és de 2.572 hores. 

Així, adoptant com a certa aquesta hipòtesi i considerant que a 2014 el nombre 

de llicències s’eleva a 10.929, el temps total de recorregut dels usuaris serà de 

                                         
41 Estudi econòmic  per a l’actualització dels costos del servei metropolità del taxi. Cinesi, 
2007. 
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28.105.146 hores. A partir de la valoració econòmica del temps s’obté el cost 

per recorregut. 

Bicicleta pública 

Pel bicing, s’ha utilitzat la dada proporcionada per l’operador per a l’any 2014, 

segons la qual el temps mig de recorregut per viatge és de 13,9 minuts. 

Per la bicicleta de lloguer, s’ha considerat una distància mitjana de recorregut 

per viatger de 18,52km (elaboració pròpia) s’ha multiplicat pel nombre 

d’usuaris al 2014 (aproximat a 310.000 viatgers) i s’ha dividit per una velocitat 

mitjana que s’ha assumit igual a la del servei del bicing (9,2 km/h). D’aquesta 

manera s’ha obtingut el cost total de recorregut.  

6.9.2.4. Costos de temps d’enllaç 

Per tal de calcular el temps de transbord es multipliquen els viatgers de cada 

mode de transport pels percentatges de transbords inter-modals i intra-modals 

del mateix, obtenint els viatgers totals que realitzen transbord. Seguidament 

es multiplica la distància mitjana de transbord de cada mode per la velocitat a 

peu, obtenint així el temps empleat en el transbord i, finalment, es multiplica 

pel cost unitari del temps.  

Cal tenir en compte que donat que es treballa amb viatges, si es sumés a tots 

els viatges el temps d’accés i dispersió, s’estaria sobreestimant el cost del 

temps, ja que en el cas dels desplaçaments amb transbord només s’ha de 

comptabilitzar el temps d’enllaç. Així doncs, es resta del temps d’accés i 

dispersió de cada mode la part proporcional a un percentatge de viatge amb 

transbord. Finalment, s’afegeix pels mateixos modes el temps de transbord tal 

com s’ha explicat anteriorment. 

En les taules a continuació es presenten els percentatges de transbord inter-

modals i intra-mode adoptats, així com les distàncies de transbords utilitzades; 

aquestes dades s’han obtingut mitjançant una elexplotació conjunta amb ATM 

de les dades del SGIT (Sistema de Gestió Integral Tarifaria).  

- Viatges Inter-modals 

Mode 
% intercanvi entre modes per 

mode d’origen 

Metro 20,8 

FGC 35,7 

Renfe  
(Rodalies i Regionals) 

35,5 
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Tramvia 45,9 

Taula 84.- Percentatge d’intercanvi entre modes. Font: Elaboració pròpia a partir de dades 
ATM. 

Mode 
Distància mitjana ponderada 
d’intercanvi entre modes per 

mode d’origen (metres) 

Metro 193 

FGC 216 

Renfe 223 

Tramvia 355 

Bus 100 

Taula 85.- Distància mitjana ponderada d’intercanvi entre modes. Font: Elaboració pròpia a 
partir de dades ATM. 

- Viatges Intra-modals 

Mode % transbord (intra-mode) 

Metro-Metro 35% 

FGC-FGC 1% 

Rodalies - Rodalies 1% 

Regionals - Regionals 0% 

Tramvia-Tramvia 0% 

Bus-Bus 8% 

Taula 86.- Percentatge d’intercanvi dins el mateix mode. Font: Elaboració pròpia a partir de 
dades ATM. 

Mode 
Distància mitjana d’intercanvi 
dins del mateix mode (metres) 

Metro-Metro 200 

FGC-FGC 50 

Renfe-Renfe 100 

Tramvia-Tramvia 4000 

Bus-Bus 105 

Taula 87.- Distància mitjana d’intercanvi dins el mateix mode.                                         
Font: Elaboració pròpia a partir de dades ATM. 

 

També es fa la hipòtesi que el temps d’espera en aquesta etapa és igual al de 

la primera. 
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Esquema 46.- Càlcul del cost del temps pel transport públic. 

 

 Transport de mercaderies per ferrocarril 

L’estructura de costos d’aquest mode es composa dels operadors sobre xarxa 

ADIF (RENFE i altres privats) i FGC.  

En el cas de Renfe i els altres operadors privats sobre xarxa ADIF, l’esquema és 

com el mostrat en l’apartat 6.8.2 amb la diferència de que la tarifa cobreix els 

costos d’operació i els costos de manteniment de la infraestructura per tractar-

se d’un servei comercial. 

Per l’anterior estudi es van utilitzar les dades de Observatorio del Ferrocarril 

en España. Informe 2013 (Ministerio de Fomento, 2014). 

Per l’actual estudi s’utilitzarà l’ Observatorio del Ferrocarril en España. Informe 

2014 (Ministerio de Fomento, 2015) pels costos unitaris a considerar. 

Temps d’accés i 

dispersió

Rati vehicles-km 

RMB/Catalunya

Costos totals per 

partida a 

Catalunya

Càlcul segons 

explotació horària 

o per interval

Cost total de 

temps (€/any) per 

tipus de servei

Cost unitari del 

temps

Temps d’espera

Temps de 

recorregut

Temps d’enllaç
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Pel cas de FGC, l’esquema és el següent: 

 

Esquema 47.- Esquema de costos de FGC mercaderies. 
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Com es va fer en l’estudi anterior, amb l’objectiu d’obtenir valors més 

particularitzats i representatius de la RMB s’han emprat els costos unitaris per 

tren-km del document de la OFE12, citat amb anterioritat, considerant-se les 

partides recollides en la taula següent: 

Costos directes de Circulació del Ferrocarril 
(€ 2008/tren-km) 

RENFE FGC 

1. COSTOS DIRECTES 

1.1. Energia 1,49 1,49 

1.2. Personal 2,41 2,41 

1.3. Manteniment locomotores 0,90 0,90 

1.4. Manteniment vagons 0,99 0,81 

TOTAL Costos Directes (Abans Amortització i interessos) 5,79 5,61 

2. AMORTITZACIONS I INTERESSOS 

2.1. Amortització locomotora 1,08 1,08 

2.2. Amortització vagons 1,86 1,86 

2.3. Finançament locomotora 0,21 0,21 

2.4. Finançament vagons 0,33 0,33 

TOTAL Costos Amortització i Finançament 3,48 3,48 

3. ALTRES COSTOS DIRECTES 

3.1. Cànons de circulació 0,26 0,26 

3.2. Serveis en terminals 1,90 1,90 

TOTAL Altres Costos Directes 2,16 2,16 

TOTAL COST DIRECTE DE CIRCULACIÓ 11,43 11,25 

TOTAL C.D CIRCULACIÓ SENSE COST FINANÇAMENT 10,89 10,71 

Taula 88.- Costos unitaris considerats en el transport de mercaderies per ferrocarril.      
Font: Elaboració pròpia a partir del “Costes del transporte de mercancías por ferrocarril”. 

 

Així doncs, la metodologia per l’avaluació del cost del transport de mercaderies 

per ferrocarril és anàloga per ambdós operadors, però amb preus unitaris per 

tren-km diferents. Aquests preus s’actualitzen amb l’IPC interanual ja que no 

es disposa de cap altra font actualitzada. 

Les dades de mobilitat utilitzades pel càlcul dels costos s’obtenen de l’estudi 

de Institut Cerdà10, així com també s’extreuen dades addicionals de 

l’Observatori del Ferrocarril12. A partir d’aquestes dades i, suposant que els 

cotxes-quilòmetre proporcionats inclouen el retorn en buit dels trens (50% dels 

viatges), s’obtenen els trens-km i la càrrega mitjana per ambdós operadors. 

Finalment, el cost total s’obté multiplicant els tren-km pel cost unitari 

mencionat anteriorment.  
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La metodologia exposada al paràgraf anterior s’explicita de forma esquemàtica 

en la figura següent: 

 

Esquema 48.- Dades i càlculs utilitzats per determinar els costos deguts al transport de 
mercaderies per ferrocarril de RENFE. 

 

El càlcul del cost del transport de mercaderies de FGC es realitza de manera 

anàloga a l’Esquema 48, de dalt, però emprant les dades corresponents a FGC.  

Addicionalment, en aquest estudi es corregeixen les dades de mobilitat (tones-

km transportades) i el cost dels usuaris tenint en compte només els quilòmetres 

recorreguts pels trens de mercaderies de FGC dins de la RMB. 

Les fonts consultades per les variables que intervenen en el càlcul són les 

següents: 

Dada Font 

Ocupació (tones/vagó) 
Elaboració pròpia a partir de dades dels 

operadors Nº vagons/tren 

Tones-km transportades Memòria anual 2014 dels operadors 

Cost unitari mercaderies ferrocarril (€/tren-km) 
“Costes del transporte de mercancías por 

ferrocarril” 

Quilòmetres recorreguts per FGC dins de la RMB 
Elaboració pròpia a partir de la xarxa 

d’FGC. 

Taula 89.- Dades i càlculs seguits per l’avaluació dels costos del transport de mercaderies per 
ferrocarril. 
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 Usuaris del transport de mercaderies per carretera i ferrocarril 

Es tracta del conjunt dels costos suportats pels usuaris directes del serveis de 

transport de mercaderies en concepte de tarifes. En aquest apartat no 

s’inclouen els vehicles d’una empresa destinats exclusivament a la logística de 

la companyia. 

6.11.1. Transport per carretera 

En el present estudi, s’estima el cost pels usuaris afegint als costos d’operació 

un marge brut d’explotació sobre els costos d’operació, havent prèviament 

restat les amortitzacions i les despeses financeres (costos que no assumeix 

l’usuari).  

Aquest s’estima en base a la sèrie de valors disponible pels anys 2000-2014 

publicada per Idescat i basada en l’Enquesta Permanent del Transport de 

Mercaderies per Carretera (EPTMC), els quals oscil·len entre el 17% i el 24%. 

Per l’any 2014, seguint la metodologia de 2012, el valor adoptat és del 17%.  

Cal considerar però que s’ha de distingir entre dos diferents tipus d’usuaris de 

transport de mercaderies per carretera: 

 Usuaris privats pels quals el cost d’ús és equivalent al cost d’operació, 

perquè es tracta de serveis de transport fets per flotes privades i 

exclusives de vehicles pertanyents a una empresa i destinats 

exclusivament a les seves activitats logístiques internes. 

 Usuaris de serveis comercials: són els usuaris d’empreses transportistes 

i, per tant, el seu cost d’ús és la tarifa comercial del servei. 

Així doncs, el cost d’ús total per aquest mode de transport resulta de la suma 

del cost d’aquests dos tipus d’usuaris.  

El percentatge d’usuaris de cada tipus de servei pels vehicles lleugers i pesants 

s’ha estimat en funció de les dades publicades pel Ministeri de Foment, basades 

en l’Enquesta Permanent del Transport de Mercaderies per Carretera (EPTMC), 

on es distingeixen les tones transportades en servei públic i privat per 

categories de vehicles i distàncies.  

Les fonts consultades per l’avaluació del cost de l’usuari del transport de 

mercaderies per carretera es resumeixen a continuació: 
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Dada Font 

Proporció del tràfic en servei privat i 

públic 

Elaboració pròpia en base a l’Enquesta Permanent 

del Transport de Mercaderies per Carretera 

(Ministerio de Fomento, 2014) 

Excedent brut d’explotació 

Elaboració pròpia en base a l’Enquesta Permanent 

del Transport de Mercaderies per Carretera 

(Ministerio de Fomento, 2014) 

Taula 90.- Dades i càlculs seguits per l’avaluació dels costos de l’usuari del transport de 
mercaderies per carretera. 

 

6.11.2. Transport ferroviari 

S’ha distingit entre mercaderies transportades per la xarxa d’ADIF (RENFE 

operadora i altres operadors privats) i per la xarxa de FGC, tal i com es va 

procedir en l’estudi de 2012.  

Pel cas de l’operadora RENFE, s’ha partit del seu Informe Anual37 d’on s’han 

extret els ingressos totals anuals corresponents al tràfic de trens de 

mercaderies. Aquest valor s’ha repartit pel nombre total de tones transportades 

(extret també de l’anterior document), obtenint-se, així, un cost unitari per 

tona transportada. Finalment, es multiplica el valor obtingut anteriorment pel 

nombre total de tones transportades per la xarxa de RENFE dins de la RMB de 

manera que resulta el cost total en aquest darrer àmbit suportat pels usuaris.  

Respecte al cost degut al transport de mercaderies per la xarxa de FGC 

assumible pels usuaris, aquest s’ha extret directament de la seva Memòria 

Anual42. 

  

                                         
42 Memòria dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2014. DTES, Generalitat de 
Catalunya, 2015. 
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7. COSTOS EXTERNS 

En aquest capítol es tracten els diferents costos externs associats al transport 

a la RMB, descrivint per cada partida de cost, de la mateixa forma que pels 

costos interns, la metodologia adoptada i els canvis duts a terme per la seva 

determinació respecte els estudis precedents.  

De forma general, aquests costos externs es relacionen amb les mateixes 

variables de mobilitat i característiques de les infraestructures que determinen 

els costos interns, amb l’objectiu d’integrar-les dins d’una mateixa 

metodologia d’anàlisi. En aquest sentit, s’empra un nivell de desagregació per 

mode de transport i àmbit de circulació (urbà, interurbà) en aquells casos on la 

metodologia ho permeti. 

 Introducció 

Els costos externs són la valoració monetària de les externalitats produïdes pel 

sistema de transport de la RMB, que afecten a les persones físiques, a la societat 

i al medi ambient.  

Alguns efectes són directament monetaris, com és el cas de les despeses 

sanitàries i administratives produïdes pels accidents de trànsit. En altres casos, 

els efectes són econòmics però no monetaris, com per exemple les pèrdues de 

producció agrícola com a conseqüència de contaminació atmosfèrica. I per 

últim, alguns efectes no es poden interpretar econòmicament, com és el cas de 

les molèsties produïdes pel soroll, però s’han de monetitzar per permetre una 

anàlisi comparativa entre modes i escenaris diferents. 

En quant als efectes monetaris, cal aclarir que el càlcul dels costos externs 

segueix el criteri de l’estructura general de costos interns, en quant a la 

distinció entre l’administració de transports i les altres àrees de 

l’administració. En aquest sentit, es consideren costos externs a les despeses 

públiques suportades per àrees de l’administració no dedicades específicament 

a la intervenció en el sistema de transports. Aquest és el cas de la policia, els 

bombers, el sistema judicial, i sistema de sanitat pública. Com es veurà als 

apartats corresponents, aquest últim suporta gran part de les externalitats que 

afecten a la salut de les persones. 

L’Objectiu de l’estimació dels costos externs del transport és la quantificació 

de la ̈ factura¨ ambiental i social que generen que no és suportada directament 

ni pels usuaris, ni operadors, però sí per la Societat en el seu conjunt o el medi 

ambient. Aquesta quantificació inclou tant els costos monetaris suportats 
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indirectament per l’administració general, com els efectes econòmics 

indirectes sobre la societat i els efectes no econòmics socials i mediambientals.  

7.1.1. Costos considerats 

Donat que no per a totes les externalitats provocades pels vehicles, les 

infraestructures o els processos complementaris del transport es disposa d’una 

metodologia robusta, consolidada i consensuada a nivell internacional, en el 

present estudi s’han considerat només alguns dels costos externs 

mediambientals i socials: els que tenen associada una metodologia prou 

desenvolupada i contrastada a nivell europeu: 

1. Accidents: comprèn des dels costos directes per l’administració general 

fins els costos intangibles percebuts per la societat, passant per els 

costos indirectes per la pèrdua de capacitat productiva de la població. 

2. Contaminació atmosfèrica: s’estima l’efecte dels gasos i les partícules 

contaminants des del punt de vista dels danys materials directes (edificis 

i collites), els costos directes de salut i la valoració de la pèrdua 

equivalent d’anys de vida. 

3. Canvi climàtic: es considera un cost de reducció de les emissions 

directes de gasos d’efecte hivernacle (GEH), relacionades amb el consum 

d’energia per part dels vehicles, fins a un llindar a mitjà termini.  

4. Soroll: Es valora les molèsties percebudes pels habitants en àmbits 

urbans i interurbans, i s’estimen els costos directes i indirectes provocats 

per l’augment de malalties relacionades directament amb l’exposició al 

soroll.  

5. Efecte barrera: Es valora el temps perdut pels vianants degut a la 

prioritat de pas dels vehicles als creuaments. 

6. Ocupació de l’espai: se estima el cost oportunitat associat al millor us 

alternatiu de l’espai ocupat per les infraestructures de transport.  

7. Danys al paisatge i la natura: S’estimen els costos de reparació i 

compensació a posteriori dels danys provocats per la pèrdua d’hàbitat 

natural, la impermeabilització del sòl i la contaminació del sòl i l’aigua 

al voltant de les infraestructures. 

8. Processos Avant-Post: Es tracta de les emissions indirectes relacionades 

amb la fabricació de vehicles i equipaments, construcció i manteniment 

d’infraestructures i desballestament d’aquests elements. 
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9. Variació plusvàlua: es valoren tant la pèrdua de plusvàlua generada en 

els habitatges pròxims a una infraestructura com el guany derivat de 

l’existència d’estacions ferroviàries pròximes als habitatges, que 

gaudeixen de una major accessibilitat i que genera un augment de preu 

del bé immoble.  

10. Vibracions: el cost d’aquest efecte, típicament associat als modes 

ferroviaris, es considera ja totalment internalitzat en els costos de 

manteniment de les infraestructures, tot i això, així que es manté per 

tal de tenir un valor de referència però no es suma en els costos externs 

totals per tal de no duplicar-los. 

 

7.1.2. Metodologia general 

En general l’avaluació dels costos externs es pot articular en dues etapes: 1) la 

identificació i quantificació dels impactes, i 2) avaluació del cost monetari 

d’aquests impactes. 

En quant al primer punt, es pot tractar a partir de metodologies ascendents o 

descendents, cadascuna amb els seus avantatges i desavantatges. Els mètodes 

ascendents són molt freqüents quan es tracta de valorar els costos marginals, 

ja que parteixen de les relacions tècniques de causa-efecte dels vehicles 

individualment. Per contra, els resultats poden ser molt esbiaixats si no es 

calibren amb mesuraments globals. Per la seva part, els mètodes descendents 

requereixen d’un gran volum i detall de dades d’entrada específiques, i només 

permeten obtenir un cost total del qual es pot extreure un cost mitjà.  

Tenint en compte que l’obtenció dels costos marginals del transport no és 

l’objectiu principal del present estudi, es poden aprofitar els avantatges 

d’ambdós mètodes en funció de les dades disponibles en cada cas. 

En relació a l’avaluació del cost monetari o valoració dels impactes, les 

metodologies es poden classificar en els següents grups: 

 Valoració dels costos directes i indirectes dels efectes o danys: es tracta 

de les despeses directes ocasionades per altres actors externs als 

subjectes d’estudi del cost intern (en aquest cas, usuaris directes i 

administració de transports), i les pèrdues ocasionades indirectament en 

altres activitats econòmiques. Aquest és el cas dels costos sanitaris dels 

accidents (cost directe suportat per l’administració), i les pèrdues de 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 162 de 252 
 

 

producció agrícola per efecte de la contaminació atmosfèrica (cost 

indirecte afectant a una altra activitat). 

 Valoració de les mitigacions necessàries: quan els efectes són evitables 

(tecnològicament o amb solucions alternatives), es considera que el cost 

extern és aquell que s’hauria d’afegir per mitigar un determinat efecte 

negatiu. Cal aclarir que qualsevol mesura de mitigació ja implementada 

forma part del cost intern, però conjuntament amb les mesures 

planificades a curt i mitjà termini poden servir com a referència unitària 

d’aquest tipus de costos. L’exemple més clar d’aquest tipus de cost és 

el de les barreres acústiques: les instal·lades actualment formen part del 

cost intern de les infraestructures, i les que no s’han instal·lat són una 

mitigació necessària que podria eliminar un efecte extern. 

 Valoració dels costos de reparació o compensació: alguns efectes 

negatius no es poden valorar ni evitar, i per tant es pot valorar el cost 

de restitució de la situació inicial (si és possible) o de les mesures de 

compensació necessàries. Aquest és el cas dels danys per contaminació 

del sòl, pels quals es pot calcular un cost de reparació per tractament 

del sòl contaminat. 

 Valoració subjectiva dels efectes: per últim, es pot estimar un valor 

subjectiu dels efectes, des del punt de vista dels actors afectats. Les 

metodologies d’aquest tipus es basen en el concepte de willingness to 

pay (disponibilitat a pagar), enquestes de preferències declarades, o 

estimacions d’influència d’un efecte en preus de mercat. L’exemple més 

clar és la valoració que fa una societat del risc de patir un accident de 

trànsit i el valor d’una vida perduda.  

Aquests punts de vista són complementaris, i és possible que un mateix efecte 

extern s’hagi de valorar des de tots els punts de vista. Per exemple, el cost dels 

accidents té conseqüències directes, indirectes, i una valoració subjectiva de 

la societat.  

En aquest estudi, a nivell general, s’adopten les metodologies i les 

recomanacions dels estudis europeus de referència, presentats en l’apartat 

següent, amb l’objectiu d’obtenir resultats fiables facilitar-ne la seva  

interpretació i comparació amb altres països i altres estudis, d’acord amb les 

fonts detallades a continuació. 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 163 de 252 
 

 

7.1.3. Principals fonts d’informació 

La quantificació, en molts casos, ha estat elaborada específicament per tal de 

dur a terme el seguiment dels principals efectes negatius del transport: en 

aquest sentit, per l’elaboració del present estudi es disposa de les emissions de 

gasos contaminants i d’efecte hivernacle a la RMB, treball encarregat per l’ATM 

a l’Institut Cerdà, amb un nivell de desagregació equivalent al present estudi 

(és a dir per mode de transport, àmbit de circulació urbana i interurbana, i 

àmbit territorial).  

Per altres costos, es disposa de documents específics com és el cas de l’Anuari 

d’Accidents que la Generalitat de Catalunya elabora anualment, o els Mapes 

Estratègics de Soroll elaborats pels titulars de les xarxes viàries de Catalunya. 

En quant a les metodologies de valoració adoptades, es segueix com a 

referència el treball desenvolupat per SENER per encàrrec del Ministeri de 

Foment l’any 200843. Aquest estudi inclou un a revisió extensiva de totes les 

fonts europees disponibles per a l’estimació dels costos externs, seleccionant i 

adaptant les més adients al cas espanyol. 

Amb tot, els treballs analitzats i sobre els quals es recolzen les metodologies 

adoptades són els següents: 

 Handbook on External Costs of Transport en la seva versió 200844 i la 

recent actualització del 201445   

 Estudi HEATCO per a la Comissió Europea46  

 Estudis INFRAS/IWW per a la UIC47 

 Estudi UNITE per a la Comissió Europea48  

                                         
43 Cálculo de los costes externos de los diferentes modos de  transporte para su aplicación en 
la planificación de redes de transporte en España. SENER per encàrrec del Ministeri de Foment 
Espanyol, 2008. D’aquí endavant: Càlcul dels Costos Externs en Espanya (SENER per encàrrec 
del Ministeri de Foment 2008). 

44 Handbook on estimation of external costs in the transport sector,  European Commission – 
DG Mobility and Transport, CE Delft – INFRAS, 2008. D’aquí endavant: Handbook (2008) 

45 Update of the Handbook on External Costs of Transport, European Commission, DG Mobility 
and Transport MOVE/D3, 2014. D’aquí endavant: Handbook (2014) 

46 HEATCO, Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project 
Assessment, Deliverable 5 - Proposal for Harmonised Guidelines, IER - University of Stuttgart,  
DE, 2006. 

47 External Costs of Transport: Accident, Environmental and Congestion Costs of Transport in 
Western Europe, INFRAS/IWW, 2000 i 2004. 

48 UNITE (Unification of accounts and marginal costs for Transport Efficiency). Funded by 5th 
Framework RTD Programme. ITS, University of Leeds, 2003. 
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 Estudi GRACE per a la Comissió Europea49 

 Estudi ExternE50 i la posterior actualització, NEEDS51, sobre les 

externalitats de l’energia.  

 LEBER/INFRAS 2006, Estudi de costos externs al País Basc52 

Cal esmentar que en primera instància s’ha efectuat una revisió de 

l’actualització 2014 del Handbook45 amb l’objectiu de detectar eventuals canvis 

substancials tant en les metodologies d’avaluació de les externalitats, com en 

la seva monetització (valors unitaris de referència).  

D’aquesta revisió es conclou bàsicament que no hi ha hagut canvis metodològics 

importants en quant als elements de costos a avaluar i els models de càlcul a 

emprar, però sí en quant a disponibilitat i precisió de les dades d’entrada, 

paràmetres dels models i factors unitaris degut al fet que amb el temps són 

disponibles més bases de dades a nivell europeu, nacional i regional. 

 

 Accidents 

Els accidents comporten efectes negatius per a molts actors i de diferents 

maneres. Depenent de la gravetat de l’accident i les lesions de les víctimes, els 

efectes negatius i els costos associats es poden classificar com53: 

 Costos econòmics directes: Es tracta de les despeses de l’administració 

ocasionades degut a un accident, com és el cas dels serveis de policia, 

bombers, justícia, tràmits administratius, i l’atenció sanitària (tant la 

d’urgència com els tractaments posteriors). Cal aclarir que no es 

consideren com a cost extern els danys materials i les obligacions 

econòmiques generades (indemnitzacions), perquè el sistema 

d’assegurances obligatòries pels titulars dels vehicles permet 

internalitzar completament aquests costos. 

 Costos econòmics indirectes: Les víctimes dels accidents poden perdre 

total o parcialment, i temporal o definitivament, la seva capacitat de 

                                         
49 Marginal cost case studies for road and rail transport, Deliverable D 3, GRACE. ITS, University 
of Leeds, 2006. 

50 ExternE, Externalities of Energy, IER Stuttgart, 1999. 

51 NEEDS project, New Energy Externalities Developments for Sustainability, EU 6th FP, Preiss 
and Klotz, 2008.  
52 Costes externos del transporte en el País Vasco. LEBER/INFRAS, 2006. 

53  Marginal cost case studies for road and rail transport, Deliverable D 3, GRACE. ITS, University 
of Leeds, 2006 
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treball. Per tant, a més de les pèrdues personals que això pot comportar 

per a l’afectat (en general a càrrec de les assegurances privades i la 

seguretat social, ja internalitzat), es tracta d’una pèrdua de capacitat 

productiva absoluta, és a dir, una pèrdua de capital productiu de la 

societat. Per altra banda, en el cas de baixa definitiva del treballador, 

per a l’empresa hi ha un cost indirecte d’adaptació i incorporació de 

personal. 

 Valor dels intangibles (seguretat i vida): Aquest últim efecte està 

relacionat per amb el valor subjectiu que té per a la societat el fet de 

patir un accident, amb les conseqüències negatives personals o familiars 

de les morts i lesions provocades(dolor de les víctimes i llurs familiars). 

Habitualment es fa referència a aquest cost com el valor de la seguretat 

o de la vida de les persones. 

Amb l’objectiu d’obtenir no solament aquest costos totals sinó la seva 

desagregació per modes de transport i per àmbits de la RMB, el primer pas és 

l’obtenció dels accidents totals distingint per nivells de lesivitat de les víctimes. 

En aquest sentit, es detallen tot seguit els passos de quantificació i 

posteriorment de valoració dels costos dels accidents. 

7.2.1. Quantificació dels impactes 

El número d’accidents amb ferits i morts per l’any base 2014 pels modes de 

carretera i ferrocarril, així com el percentatge d’implicació dels diferents 

modes en els accidents per àmbit de circulació (urbà i interurbà), s’extreu de  

l’“Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya 201454”.  

Posteriorment, amb l’objectiu d’utilitzar el model de costos per simular 

diferents escenaris i polítiques de mobilitat que impliquin variacions de la 

mobilitat i de la velocitat mitjana de circulació per la xarxa viaria (variacions 

de l’oferta dels servei de transport públic, polítiques de velocitat variable, 

etc.), s’implementa un càlcul diferencial del número d’accidents amb ferits i 

morts en funció de les variables claus (INPUT del model): veh-km per tipus de 

vehicle (turisme, moto, camió i furgoneta) i la velocitat mitjana de circulació 

corresponent. 

Aquest càlcul es basa en les recomanacions del document “Speed and Speed 

Management” del projecte DaCoTa55 , citat també a l’Handbook44, que 

                                         
54 Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2014. Servei Català de Trànsit. 

55 DaCoTa Speed and Speed Management, Deliverable 4.8s of the EC FP7 project DaCoTA, 
Thomas et al., 2013. 
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proporciona una formula per obtenir el nombre d’accidents, ferits i morts en 

funció dels vehicles-km per tipus de vehicle i la velocitat mitjana de circulació 

corresponent partint d’un any base (amb dades d’accidentalitat coneguts). 

Així doncs es fa servir una metodologia descendent per la quantificació de 

l’impacte a l’any base 2014 i ascendent per simular escenaris diferents del 

base.  

7.2.2. Avaluació dels costos  

La metodologia per l’avaluació dels costos dels accidents, que es manté igual a 

l’estudi anterior i en línia amb les bones pràctiques recollides a l’Handbook44, 

es basa en les etapes de càlcul que es detallen a continuació: 

 Estimació dels costos unitaris per cada mort, ferit i els danys materials 

causats en cada accident. S’han actualitzat mitjançant l’IPC, entre el 

2006 i el 2014, els costos unitaris de l’estudi de Càlcul dels Costos Externs 

a Espanya (SENER per encàrrec del Ministeri de Foment 2008)43 que 

tanmateix estaven basats en la Taula 5.3 del HEATCO, Deliverable D5, 

Proposal for Harmonised Guidelines (2006)46 adaptada al cas d’Espanya. 

 

  Valoració dels costos dels accidents (€ 2006) 

  Morts als 30 dies Ferits greus Ferits lleus 

Valor vida 1.866.162 242.601 18.662 

Tractament mèdic 635 11.312 108 

Pèrdua producció 521.343 5.339 456 

Incorporació nous 5.148  - -  

Administració 610 610 610 

Policia 40 40 40 

Justícia 305 305 305 

Total  2.394.244 260.208 20.182 

Taula 91.- Valoració dels costos dels accidents. Font: Càlcul dels Costos Externs en Espanya 
(SENER per encàrrec del Ministeri de Foment 2008)43   i Taula 5.3 del HEATCO, Deliverable D5 

(2006) 46. 

 Repartició dels costos de la Taula 91 entre les partides de costos citades 

anteriorment: 

o Costos directes: Tractament mèdic, administració, policia i 

justícia. 

o Costos indirectes: Pèrdues netes de producció i costos 

d’incorporació i capacitació del nou personal. 

o Costos intangibles: Valor de la vida i mesures proposades en el 

PdM 2013-2018 per reduir l’accidentalitat (veure Taula 92). 
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Cal esmentar que en els costos intangibles es consideren també les 

mesures proposades al PdM 2007-2012 per reduir l’accidentalitat, que es 

resumeixen a continuació: 

Mesura 
Costos 

(Milions €) 
Anys 

d’inversió 

Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs 2,09 6 

Reducció trams amb concentració accidents 1,64 6 

Pla de millora de la seguretat viària de les carreteres locals 0,37 7 

Potenciar senyalització variable i informació dinàmica a les carreteres 1,08 6 

Optimització selectiva velocitat màxima a xarxa bàsica de carreteres 0,25 6 

Taula 92.- Mesures per reduir l’accidentalitat. Font: PdM 2013-2018. 

 

 Diferenciació entre la part internalitzada dels costos mencionats (ja 

suportada pels usuaris, companyies d’assegurances, etc.), de la part 

externalitzada suportada per la societat. El document citat anteriorment 

(SENER per encàrrec del Ministeri de Foment 2008)28 indica el 

percentatge internalitzable dels costos socials dels accidents. La part 

externalitzable es resumeix en la taula següent: 

Tipus de cost Mort Ferit greu Ferit lleu 

Valor vida 0,9972 0,8479 0,9516 

Tractament mèdic 0,2100 

Pèrdua producció 1,0000 

Incorporació nous 1,0000 

Administratius 0,1200 

Policials 0,8500 

Judicials 0,8000 

Taula 93.- Part externalitzable, en tant per ú, dels costos socials dels accidents.  Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’estudi de Càlcul dels Costos Externs en Espanya (SENER per 

encàrrec del Ministeri de Foment 2008)43    

 

 Càlcul del cost unitari de l’externalitat com el producte dels diferents 

costos per la part externalitzable corresponent i posterior divisió pel 

nombre total de morts, ferits greus o ferits lleus en qüestió. 
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Tot el procés metodològic esmentat queda detallat en el següent esquema de 

càlcul: 

 

Esquema 49.- Dades i càlculs utilitzats per determinar els costos dels accidents. NOTACIÓ: m 

{modes}, i {àmbits} 

 

Les fonts consultades per l’avaluació dels costos dels accidents es resumeixen 

a continuació: 

Dada Font 

Dades d’accidentalitat: número d’accidents i 
mitjans de locomoció implicats 

“Anuari estadístic d’accidents a Catalunya 
2014”. Servei Català de Trànsit 

Costos directes, indirectes i intangibles Càlcul dels Costos Externs en Espanya 
(SENER per encàrrec del Ministeri de 

Foment 2008)43    Part internalitzable dels costos d’accidents 

Mesures per reduir l’accidentalitat PdM 2013-2018 

Taula 94.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul dels costos dels accidents. 
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 Contaminació Atmosfèrica 

La contaminació atmosfèrica és una de les externalitats bàsiques del transport 

terrestre, i per tant una de les més estudiades a nivell europeu i mundial. 

Aquesta contaminació es deu a l’emissió de gasos relacionats amb el consum de 

combustible dels vehicles així com també a l’existència de partícules en 

suspensió, deguts tant a la combustió com a l’abrasió pel pas dels vehicles.  

En el present estudi, s’han considerat com a costos de la contaminació 

atmosfèrica aquells deguts a les emissions dels següents contaminants: 

 NOx – òxids de nitrogen 

 PMx – partícules en suspensió amb diàmetre inferior als x micròmetres 

(PM2,5 i PM10) 

 SO2 – diòxid de nitrogen  

 CO – monòxid de carbó  

7.3.1. Quantificació dels impactes 

Les emissions d’aquests contaminants s’han obtingut de l’estudi de “Estudi de 

Seguiment de l’evolució de les emissions 2014” 10 elaborat per l’Institut Cerdà 

per encàrrec de l’ATM tal i com s’especifica en l’apartat l’avaluació de les 

emissions dels vehicles (4.2.3, pàgina 58). S’obtenen com a resultats les 

emissions en tones/any de cada mode de transport (turisme, motocicleta, 

autobús, mercaderies per carretera i ferrocarril), en funció de l’àmbit urbà i 

interurbà.  

L’estudi esmentat es basa en mètodes ascendents per la quantificació de les 

emissions a l’any base 2014 a partir de les tipologies de vehicles i les seves 

característiques tècniques, la mobilitat urbana i interurbana, i les velocitats de 

circulació corresponents. 

7.3.2. Avaluació dels costos  

Per tal de valorar el cost que provoquen aquestes emissions s’ha emprat la 

mateixa metodologia de l’estudi anterior, de l’anàlisi del cicle de vida ja 

recomanada al Handbook (2008)44 i refinada al Handbook (2014)45, que té en 

compte els contaminants des de la font d’origen fins el receptor final i que, per 

tant, considera els danys (sobre la salut, les collites, els edificis i els anys de 

vida perduts) de les emissions del transport i els de les emissions de les centrals 

elèctriques al generar l’electricitat necessària per la propulsió dels ferrocarrils. 

Els efectes negatius d’aquests contaminants s’han determinat mitjançant 

l’estudi de funcions exposició-resposta, dels quals els més coneguts i per tant 

valorables són els següents: 
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 Impacte en la salut de les persones 

 Pèrdues de producció agrícola i forestal  

 Danys per corrosió i brutícia als edificis 

Per tant, la metodologia consisteix en la quantificació de l’emissió total 

generada pels modes de transport i la seva conversió a impactes valorables 

d’aquests tres efectes negatius coneguts. 

Aquesta metodologia consisteix en la determinació dels costos a partir de 

l’aplicació de la següent fórmula: 

𝐶𝐶𝐴
,𝑖,𝑏 = ∑ 𝑇𝑘,𝑖,𝑏 · 𝐶𝑈,𝑠𝑐𝑒

𝑘 +
𝑉

1.000
∑ 𝑇𝑘,𝑖,𝑏 · 𝐹𝑘

3

𝑘=1

3

𝑘=1

 ( 17 ) 

 

On, -𝐶𝐶𝐴
,𝑖,𝑏: Cost total de la contaminació atmosfèrica del mode i, 

àmbit b (€) 

 𝑇𝑘,𝑖,𝑏: Emissió de k tipus de contaminants (SO2, NOx, CO i PM10) del mode 
i, àmbit b (tn) 

 𝐶𝑈,𝑠𝑐𝑒
𝑘  : Cost unitari, per k tipus d’emissions, dels danys sobre la salut, 

les collites i els edificis (€/tn) 

 𝑉: Valor d’un any de vida perdut (€) 

 𝐹𝑘: Factor d’impacte per k tipus d’emissions, es defineix com els anys 
de vida perduts cada 1.000 tn d’emissió. 

 

En el cas del contaminant PM, el cost unitari dels danys sobre la salut, les 

collites i els edificis, així com, el factor d’impacte, tenen valors diferents en 

funció de l’àmbit (urbà o interurbà) perquè el seu impacte és molt depenent 

de la proximitat a la font d’emissió. 

Cal mencionar que el Handbook (2014)45 proporciona nous valors dels Costos 

unitaris dels danys de la contaminació sobre la salut, les collites i els edificis, 

per a cada  contaminant i també dels Factors d’impacte basats en 

l’actualització del model EcoSense56 efectuada en el marc del projecte europeu 

NEEDS51 (i en particular en el article 7.457).   

                                         
56 Model utilitzat anteriorment pel projecte HEATCO46 del qual s’extreien els costos unitaris 
dels danys de la contaminació de les edicions anteriors del Handbook45.  
57 Description of updated and extended draft tools for the detailed site-dependent assessment 
of external costs. Technical Paper No. 7.4 , NEEDS51, 2008. 
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Les fonts de dades emprades per dur a terme l’avaluació dels costos de la 

contaminació atmosfèrica són: 

Dada Font 

Tones d’emissió per tipus de contaminant 
“Estudi de Seguiment de l’evolució de les 

emissions 2014” 10, Institut Cerdà 

Costos unitaris dels danys sobre la salut, les 
collites i els edificis, per tipus de contaminant Handbook (2014)45 

Factors d’impacte 

Valor d’un any de vida perdut 

Càlcul dels Costos Externs en Espanya 
(SENER per encàrrec del Ministeri de 

Foment 2008)43  i Taula 5.3 del HEATCO, 

Deliverable D5 (2006) 46 

Taula 95.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul dels costos de la contaminació 
atmosfèrica. 

L’esquema següent mostra la seqüència dels càlculs realitzats per a determinar 

el cost unitari de la contaminació atmosfèrica: 

 

Esquema 50.- Càlculs realitzats per l’obtenció dels costos unitaris per contaminació 
atmosfèrica. 

 
 Canvi Climàtic 

7.4.1. 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, obtingudes tal i com 

s’especifica en l’estudi de “Estudi de Seguiment de l’evolució de les emissions 

2014” 10 elaborat per l’Institut Cerdà per encàrrec de l’ATM. 

S’obtenen com a resultats les emissions de CO2 en tones/any de cada mode de 

transport (turisme, motocicleta, autobús, mercaderies per carretera i 

ferrocarril), en funció de l’àmbit urbà i interurbà. 
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7.4.2. Avaluació dels costos  

Per tal de monetitzar els costos del canvi climàtic s’ha seguit amb la 

metodologia de l’estudi anterior basat en l’INFRAS/IWW (2004)47, que planteja 

el cost del canvi climàtic derivat de la reducció de les emissions totals de CO2 

per tal de mantenir-les per sota d’un llindar. 

En el present estudi, s’ha considerat la totalitat de les emissions de CO2 però 

aplicant preus diferents per tona emesa, en funció de si la emissió està dins de 

l’EUA (European Union Allowance) o si sobrepassa el llindar establert pel 

Protocol de Kyoto. A les primeres s’aplica el preu del mercat de CO2 i a les 

segones l’indicat en el Handbook45 però afegint-li el cost de les mesures 

correctores establertes al “Pla marc de Mitigació del Canvi Climàtic a 

Catalunya58”, per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle fins assolir 

els objectius fixats pel Protocol de Kyoto. 

Cal afegir, que s’han considerat també les emissions de CO2 degudes al 

transport ferroviari. Per tant la formulació pel càlcul del cost del canvi climàtic 

és: 

𝐶𝐶𝐶
,𝑖,𝑏 = 𝑇<𝐾𝑌𝑂

𝑖,𝑏 · 𝐶𝑈<𝐾𝑌𝑂 + 𝑇>𝐾𝑌𝑂
𝑖,𝑏 · 𝐶𝑈>𝐾𝑌𝑂 ( 18 ) 

 

On, -𝐶𝐶𝐶
,𝑖,𝑏

: Cost total del canvi climàtic del mode i, àmbit b (€). 

 𝑇<𝐾𝑌𝑂
𝑖,𝑏 : Emissió per sota del llindar del mode i, àmbit b (tn). 

 𝐶𝑈<𝐾𝑌𝑂: Cost unitari de l’emissió per sota del llindar (€/tn). 

 𝑇>𝐾𝑌𝑂
𝑖,𝑏 : Emissió per sobre del llindar del mode i, àmbit b (tn). 

 𝐶𝑈>𝐾𝑌𝑂: Cost unitari de l’emissió per sobre del llindar (€/tn). 
 

El cost unitari de les emissions que sobrepassen el llindar establert pel 

Protocol de Kyoto correspon al proposat a l’INFRAS/IWW (2004)47 que considera 

l’escenari de reducció de les emissions d’un 50% de cara a l’any 2030 en 

comparació a l’any 1990. En el present estudi s’ha actualitzat aquest cost amb 

l’IPC (181,81 €/tn) i se l’hi ha sumat el cost de les mesures correctores per 

reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (41,68 €/tn). Resultant un 

valor total unitari de les emissions que sobrepassen el llindar de 223,49 €/tn. 

                                         
58 Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012. Generalitat de Catalunya, 
2008. 
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D’altra banda el cost unitari de les emissions permeses es considera de 5,96 

€/tn, segons IETA59. 

Les fonts emprades per l’avaluació del cost del canvi climàtic són: 

Dada Font 

Tones d’emissió de CO2 
“Estudi de Seguiment de l’evolució de les 

emissions 2014” 10, Institut Cerdà 

Cost unitari de les mesures de mitigació 
teòricament necessàries per reduir les 

emissions un 50% a llarg termini (nivell de 
2030 respecte de 1990) 

Elaboració pròpia a partir de INFRAS/IWW 

(2004)47 

Cost mesures mitigació per reduir les 
emissions de CO2 

Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a 
Catalunya 

Cost emissió permesa 
Històric de preus de mercat 2014. Sende 
CO2. Membre de “International Emissions 

Trading Association” 

Taula 96.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul dels costos del canvi climàtic. 

 

 Soroll 

S’entén per soroll a qualsevol so no desitjat. El soroll emès pels vehicles, en 

funció del seu nivell i característiques, pot afectar a la població exposada en 

dos sentits: 1) per una banda les molèsties percebudes directament, i 2) per 

l’altra els efectes negatius sobre la salut.  

La font d’emissió són, en el cas dels vehicles per carretera, els motors dels 

vehicles, el fregament per rodament i l’aerodinàmic. Pel que fa al ferrocarril, 

la ressonància dels elements metàl·lics per rodament i els impactes són els més 

característics.  

Així que per avaluar el cost del soroll s’ha emprat la mateixa metodologia que 

l’estudi anterior, en la qual es calcula en funció dels decibels emesos, la 

població afectada i el cost unitari per persona afectada corresponent a cada 

decibel. 

7.5.1. Quantificació dels impactes 

Per a calcular els decibels emesos s’utilitza la metodologia proposada al llibre 

“Acústica Medioambiental60”, que estableix la seva relació amb la IMD, la 

                                         
59 Històric de preus de mercat 2014, SendeCO2. Member of International Emissions Trading 
Association (IETA). 
60 Acústica Medioambiental, Dr. Robert Barti Domingo, 2010. 
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velocitat mitjana de circulació i la distància del receptor respecte la font 

d’emissió. 

D’altra banda, la població afectada s’ha calculat de manera diferenciada 

segons els àmbits urbà i interurbà. : 

A l’àmbit urbà s’ha obtingut de l’estudi de Càlcul dels Costos Externs a Espanya 

(SENER per encàrrec del Ministeri de Foment 2008)43, que presenta el nivell mig 

d’exposició al soroll en termes de proporció de la població urbana per al conjunt 

de l’Estat, distingint entre els carrers urbans i les línies ferroviàries.  

A l’àmbit interurbà es diferencia entre la xarxa viària i la xarxa ferroviària: 

 A la xarxa viària d’àmbit interurbà, els nivells d’exposició al soroll 

s’obtenen dels Mapes Estratègics de Soroll (MES) elaborats pels principals 

gestors de les infraestructures viàries interurbanes, en particular de les 

dades proporcionades al document “Mapes estratègics de soroll de les 

carreteres de la Generalitat de Catalunya61”. L’elaboració d’aquests 

mapes de soroll és obligatòria62, per tant la seva metodologia és la 

mateixa i permet extreure els indicadors d’exposició al soroll necessaris 

per a tota la xarxa viària interurbana de Catalunya. 

 Pel que fa a l’exposició a soroll d’origen ferroviari a l’àmbit interurbà, 

s’han adoptat els valors mitjans d’habitants exposats per nivell i per 

quilòmetre per al conjunt de l’Estat, elaborats també a l’estudi de SENER 

2008. La desagregació es fa d’acord amb els quilòmetres 

d’infraestructures ferroviàries per àmbits, detallats a l’apartat 

corresponent, sense tenir en compte les infraestructures exclusivament 

urbanes (Metro i Tramvia). 

 

                                         
61 Mapes estratègics de soroll de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, DPTOP, 
Generalitat de Catalunya, 2008. 

62 Directiva 2002/49/CE i Ley de Ruido  
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Així Que les fases que es segueixen per la determinació dels impactes del soroll 

són: 

 Càlcul dels decibels emesos dels vehicles lleugers i dels pesants, en 

funció de la IMD, la velocitat mitjana de circulació i la distància del 

receptor respecte la font d’emissió, segons la formulació: 

𝐿𝑙𝑙𝑒𝑢𝑔𝑒𝑟𝑠 = 26,7 · log(𝑣𝑙𝑙) + 10 · log(𝑄𝑙𝑙) + 10 · log(𝑑0) + 10 · log (
𝑑0

𝑑
) − 18 ( 19 ) 

On: 

 𝑣𝑙𝑙: Velocitat mitjana dels vehicles lleugers (km/h) 

 𝑄𝑙𝑙: Volum de trànsit (IMD) dels vehicles lleugers (veh/dia) 

 𝑑0: Distància de referència de 15 metres 

 𝑑: Distància del receptor a la font d’emissió de 200 m 
 

𝐿𝑝𝑒𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠 = 13,7 · log(𝑣𝑝) + 10 · log(𝑄𝑝) + 10 · log(𝑑0) + 10 · log (
𝑑0

𝑑
) + 15 ( 20 ) 

On: 

 𝑣𝑝: Velocitat mitjana dels vehicles pesants (km/h) 

 𝑄𝑝: Volum de trànsit (IMD) dels vehicles pesants (veh/dia) 

 𝑑0: Distància de referència de 15 metres 

 𝑑: Distància del receptor a la font d’emissió de 200 m 
 

𝐿𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 𝐿0 − 𝑘 · log (
𝑑

𝑑0
) + 30 · log (

𝑣

𝑣0
) − 𝑘𝑑 ( 21 ) 

On,  

 𝐿0: Nivell sonor de referència (dB) 

 𝑘: Quocient d’atenuació amb la distància 

 𝑑0: Distància de referència de 15 metres 

 𝑑: Distància del receptor a la font d’emissió de 200 m 

 𝑣: Velocitat mitjana de circulació del ferrocarril (km/h) 

 𝑣0: Velocitat de referència de 60 km/h 

 𝑘𝑑: Coeficient de correcció per directivitat 

 Determinació de les persones afectades per km d’infraestructura en 

funció dels decibels. Com s’ha comentat anteriorment, el seu valor és 

diferent en funció de l’àmbit. Cal destacar que, per a la determinació 

dels quilòmetres d’infraestructures ferroviàries en àmbit interurbà s’han 

descomptat els quilòmetres de túnel, és a dir, s’ha considerat que el 

soroll del ferrocarril és degut només a les infraestructures a cel obert. 

S’ha suposat que els km de túnel representen el 7 % del km totals de via.  
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7.5.2. Avaluació dels costos  

La valoració dels totals anuals del soroll s’obté com el producte de les persones 

afectades pels km d’infraestructura pels quilòmetres totals en qüestió i pel cost 

unitari per persona afectada a l’any, obtingut de l’Handbook45. 

Tot el procés metodològic esmentat queda detallat en el següent esquema de 

càlcul: 

 

Esquema 51.- Càlculs realitzats per l’obtenció dels costos unitaris per soroll. 

Les fonts consultades per l’avaluació del cost del soroll es detallen en la següent 

taula: 

Dades Font 

Quilòmetres d’infraestructures viaries PdM 2013-2018 

Quilòmetres d’infraestructures ferroviàries Transmet Xifres 2014 

Persones afectades a l’àmbit urbà 
Càlcul dels Costos Externs en Espanya (SENER 

per encàrrec del Ministeri de Foment 2008)43    

Persones afectades a l’àmbit interurbà Mapes estratègics de soroll61 

Cost unitari per persona afectada Handbook45 

Taula 97.- Font de les dades utilitzades en el càlcul del cost del soroll. 
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 Efecte Barrera 

La necessària prioritat de pas pels modes motoritzats dins de les seves xarxes, 

produeix un cost extern pels vianants i la fauna.  

Considerant que els desplaçaments a peu són el mode de transport principal a 

la RMB, amb una quota del 45,5% l’any 200613,  l’impacte degut al temps total 

perdut pels vianants pel fet d’esperar als creuaments de les vies (sobretot a 

l’àmbit urbà, on les interseccions són semaforitzades), a priori no és 

menyspreable en tractar-se d’un dels principals modes de transport en termes 

de temps total.  

De la mateixa forma que els estudis anteriors, 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.  

7.6.1. Quantificació dels impactes 

Per determinar la incidència de l’efecte barrera sobre l’activitat humana es 

distingeix entre l’àmbit urbà i l’interurbà.  

La metodologia de l’àmbit urbà, com a l’estudi anterior, és depenent del cost 

del temps perdut al creuar les infraestructures i segueix les indicacions del 

Handbook45, que proposa un número de creuaments per persona/dia i estableix 

els segons perduts en cadascun d’ells en funció del tipus de via: 

Tipus de via 
Nº creuaments 

pax/dia (N) 
Temps perdut a cada 

creuament en segons (Tp) 

1 carril per sentit 3 10 

Més d’un carril per sentit 2 45 

Autovies 1,5 240 

Taula 98.- Número de creuaments per persona al dia i temps perdut al realitzar-los. Font: 
Handbook45. 

Per determinar la població afectada per l’efecte barrera en àmbit urbà, s’ha 

multiplicat la població total dels municipis de la RMB amb més de 50.000 

habitants pel percentatge dels desplaçaments dels modes no motoritzats, 

excloent la bicicleta (Dades extretes de l’EMQ’0613). 
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7.6.2. Avaluació dels costos  

Per a valorar el temps total perdut pels vianants en àmbit urbà s’adopta el 

mateix valor del temps emprat en el present estudi a la resta dels apartats i 

s’utilitza doncs la següent formula: 

𝐶𝑇𝐸𝐵𝑈 = 𝑁 · 𝑇𝑝 · 𝑃𝑜𝑏 · 𝑉𝑑𝑇 ( 22 ) 

On: 

 𝐶𝑇𝐸𝐵𝑈: Cost total de l’efecte barrera en l’àmbit urbà (€) 

 𝑁: Número de creuaments per persona al dia (creu/pax-dia) 

 𝑇𝑝: Temps perdut a cada creuament (h/creu) 

 𝑃𝑜𝑏: Població afectada per l’efecte barrera de l’àmbit urbà (pax) 

 𝑉𝑑𝑇: Valor del Temps (€/h) 
 

A l’àmbit interurbà es consideren, de la mateixa manera que 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.  

A més, per l’estudi 2014 s’han considerat el percentatge de passos subterranis 

en àmbit interurbà dels trens i s’han eliminat dels quilòmetres d’infraestructura 

que generen aquesta afectació. Aquest percentatge s’ha suposat del 5% 

respecte el total per les vies destinades al ferrocarril convencional i de 

mercaderies, segons la consideració de cada tram amb el desglossament que es 

disposa. Per les vies d’alta velocitat en àmbit interurbà, com que no posseeix 

gaires trams soterrats en aquest àmbit, es negligeix..  

Així doncs, el cost total de l’efecte barrera s’obté com la suma de l’efecte 

barrera en l’àmbit urbà i en l’interurbà. 
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Les fonts de càlcul consultades han estat les següents: 

Dades Font 

Població total dels municipis >50.000 hab. IDESCAT 

% desplaçament modes no motoritzats EMQ 200613 

Nº creuaments i temps perdut en realitzar-los Handbook45 

Valor del temps Elaboració pròpia 

Taula 99.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul del cost de l’efecte barrera en àmbit 
urbà. 

A l’esquema que es mostra a continuació es pot veure la seqüència de passos 

duta a terme: 

 

Esquema 52.- Càlculs realitzats per l’obtenció dels costos unitaris de l’efecte barrera. 

 
 Ocupació de l’espai 

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.  

7.7.1. Quantificació dels impactes 

La quantificació es realitza calculant la superfície ocupada per les 

infraestructures de transport multiplicant la longitud de les xarxes viàries i 

ferroviàries per la seva amplada mitjana. 
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7.7.2. Avaluació dels costos  

S’ha seguit amb la mateixa metodologia que a l’estudi anterior, recorrent als 

preus del mercat del sòl ocupat, actualitzant convenientment el preu del sòl 

en els àmbits urbà i interurbà, però aquest últim s’ha obtingut de diferent 

manera respecte a l’estudi anterior: es calcula a partir dels valors proporcionats 

per l’Agència Tributària per a cada municipi, els quals fan referència tant a l’ús 

del sòl residencial com industrial. A dels valors de sòl dels municipis de la RMB 

es calcula un valor mitjà ponderat per tota la Regió Metropolitana. 

Es mantenen les dues hipòtesis emprades en l’estudi anterior, que suposava que 

les zones destinades a ús industrial estan sempre inscrites en l’àmbit interurbà 

i que el preu d’expropiació és equivalent al 70% al preu de mercat. 

Pel que fa a l’obtenció del preu del sòl rústic, s’ha actualitzat amb l’IPC el 

valor utilitzat en l’estudi del 2012, i s’ha adoptat un valor mig de 17,70 €/m2.  

A continuació es mostra d’una manera esquemàtica la seqüència dels càlculs 

realitzats: 

 

Esquema 53.- Esquema dels càlculs per determinar el cost de l’ocupació de l’espai. 
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Esquema 54.- Determinació dels preus urbans i interurbans. 

 
 Danys al Paisatge i la Natura 

Els danys causats sobre la natura i el paisatge per l’existència de una 

infraestructura es poden segmentar en dues categories: 

 Els causats únicament per l’existència de la infraestructura, on s’inclou 

la reducció d’espai natural que origina, l’afecció a la qualitat del 

paisatge i l’efecte barrera sobre la fauna i la natura, essencialment.  

 Els efectes induïts per l’ús de les infraestructures, on estaria 

principalment la contaminació dels sòls, de les aigües superficials i de 

les capes freàtiques, així com també la contaminació derivada dels 

accidents.  

Val a dir que l’efecte barrera sobre la fauna i la natura, en comptes de 

contemplar-ho dins dels costos per efecte barrera, s’ha considerat en aquest 

apartat, conjuntament amb les altres afeccions de les infraestructures sobre la 

fauna i la natura. 

D’altra banda, els costos per la contaminació dels accidents estan inclosos dins 

de les externalitats originades pels accidents. 

La valoració d’aquests efectes és relativament difícil perquè en alguns casos és 

subjectiva i els efectes poden ser irreversibles. Per tant, l’enfocament adoptat 

és el de reparacions i compensacions. 
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7.8.1. Quantificació dels impactes 

La variable principal en aquest cas és la superfície total ocupada per les 

infraestructures de transport a l’àmbit interurbà, deixant fora de l’anàlisi les 

zones urbanes.  

És important comentar que el cost dels danys sobre el paisatge i la natura es 

computen només a l’àmbit interurbà, ja que els quilòmetres de carreteres que 

transcorren per àrees urbanes tenen un efecte escàs sobre la naturalesa i el 

paisatge. 

Segons l’efecte considerat, l’amplada real de la carretera s’ha d’augmentar o 

reduir per quantificar l’impacte a l’espai natural modificat per aquesta 

infraestructura. En aquest sentit, l’ estudi d’ INFRAS/IWW recomana adoptar 

un ample addicional pel cas de la pèrdua d’hàbitat i la contaminació del sòl i 

aigua i una reducció del 50% per considerar la impermeabilització del sòl. 

7.8.2. Avaluació dels costos  

Per la valoració dels costos, es consideren els mètodes biocèntrics recomanats 

pel Handbook45, per la seva facilitat d’implementació a tots els països europeus: 

s’utilitzen els costos de compensació o reparació que tenen en compte els 

efectes relacionats per l’existència de la infraestructura (pèrdua i fragmentació 

dels hàbitats i impermeabilització del sòl) i els relacionats amb l’ús de les 

infraestructures (contaminació del sòl i de l’aigua). 

La metodologia emprada és també la mateixa que la de l’estudi de l’estudi de 

Càlcul dels Costos Externs en Espanya (SENER per encàrrec del Ministeri de 

Foment 2008)43, raó per la qual, els costos unitaris de cada tipus d’afecció s’han 

obtingut de l’actualització amb l’IPC dels costos de l’estudi citat. A la següent 

taula s’adjunta els valors amb els que s’ha treballat: 

Tipus de dany Cost unitari (€2014/m2) 

Pèrdua d’hàbitat 17,47 

Impermeabilització del sòl 43,59 

Contaminació del sòl i l’aigua 15,22 

Taula 100.- Costos unitaris emprats en l’avaluació dels danys sobre el paisatge i la natura. 
Font: Càlcul dels Costos Externs en Espanya (SENER per encàrrec del Ministeri de Foment 

2008)43. 
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La seqüència del càlcul dels costos dels danys sobre el paisatge i la natura és la 

següent: 

1. Càlcul dels costos deguts a la pèrdua d’hàbitat, segons la formulació: 

𝐶𝑇𝐻à𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡 = (𝑆𝑇 · 𝑆𝐴) · 𝐶𝑈𝐻à𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡 ( 23 ) 

 

On: 

 𝐶𝑇𝐻à𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡: Cost Total degut a la pèrdua d’hàbitat (€) 

 𝑆𝑇: Superfície Total (superfície calçada + superfície marges) (m2) 

 𝑆𝐴: Superfície Addicional (m2) 

 𝐶𝑈𝐻à𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡: Cost Unitari de la pèrdua d’hàbitat (€/m2) 

 

2. Càlcul dels costos deguts a la impermeabilització del sòl, segons: 

𝐶𝑇𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚.𝑠ò𝑙 = 𝑆𝐼 · 𝐶𝑈𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚.𝑠ò𝑙 ( 24 ) 

 

On: 

 𝐶𝑇𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚.𝑠ò𝑙: Cost Total degut a la impermeabilització del sòl (€) 

 𝑆𝐼: Superfície Impermeabilitzada (que coincideix amb la total) (m2) 

 𝐶𝑈𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚.𝑠ò𝑙: Cost Unitari de la impermeabilització del sòl (€/m2) 

 

3. Càlcul dels costos deguts a la contaminació del sòl i l’aigua, segons la 

formulació: 

𝐶𝑇𝑐𝑜𝑛𝑡.𝑠ò𝑙+𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 = 𝑆𝐴 · 𝐶𝑈𝑐𝑜𝑛𝑡.𝑠ò𝑙+𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 ( 25 ) 

 

On: 

 𝐶𝑇𝑐𝑜𝑛𝑡.𝑠ò𝑙+𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎: Cost Total degut a la contaminació del sòl i l’aigua (€) 

 𝑆𝐴: Superfície Addicional (m2) 

 𝐶𝑈𝑐𝑜𝑛𝑡.𝑠ò𝑙+𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎: Cost Unitari de la contaminació del sòl i l’aigua (€/m2) 

 Obtenció dels costos totals dels danys sobre el paisatge i la natura com 

la suma dels tres costos anteriors. Aquest valor global s’ha de dividir 

entre els anys de vida útil d’aquestes infraestructures des del punt de 

vista de l’ocupació de l’espai, el qual s’adopta de 30 anys per a les 

infraestructures viàries i 50 anys per a les ferroviàries, en coherència 

amb la metodologia empleada en el càlcul dels costos d’infraestructura.  
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Les fonts consultades per l’avaluació del cost dels danys sobre el paisatge i la 

natura es detallen en la següent taula: 

Dades Font 

Superfície addicional 

Càlcul dels Costos Externs en Espanya (SENER 

per encàrrec del Ministeri de Foment 2008)43    
Superfície total 

Superfície impermeabilització 

Costos unitaris per tipus de dany 
Càlcul dels Costos Externs en Espanya (SENER 

per encàrrec del Ministeri de Foment 2008)43    

Quilòmetres d’infraestructures viaries PdM 2013-2018 

Quilòmetres d’infraestructures ferroviàries Transmet Xifres 2014 

Taula 101.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul del cost dels danys sobre el paisatge i 
la natura. 

 
 Procés Avant-Post 

Les externalitats derivades dels processos avant-post inclouen les emissions 

indirectes del sistema de mobilitat i transport degudes als processos industrials 

necessaris pel seu funcionament. Es considera doncs l’impacte d’aquests 

processos industrials en termes de canvi climàtic (emissions de gasos d’efecte 

hivernacle – GEH).  

En aquest estudi s’afegeixen els costos de precombustió als processos ja 

considerats en l’estudi anterior. Així doncs, els costos contemplats són els 

següents: 

 Precombustió: inclou les emissions necessàries pels processos 

d’extracció, transport i producció dels carburants consumits pels 

vehicles 

 Fabricació, manteniment i desballestament de vehicles: representen 

les emissions indirectes de tot el cicle de vida dels vehicles a més dels 

costos de desballestament i reciclatge dels vehicles. 

 Construcció, manteniment i enderroc d’infraestructures: es tracta de 

les emissions totals durant tota la vida de les infraestructures de 

transport. 

Per tant, el càlcul d’aquest cost consisteix en la quantificació de les emissions 

de GEH per a cadascun d’aquests processos, la desagregació per modes de 

transport i, per últim, la valoració del seu cost extern. 
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7.9.1. Quantificació dels impactes 

Per la quantificació de les emissions associades als processos de producció de 

combustible, vehicles i infraestructures, s’utilitzen els factors d’emissió 

proposats per l’estudi de càlcul dels costos externs a Espanya (SENER per 

encàrrec del Ministeri de Foment 2008)43, és a dir, les emissions totals en tones 

de CO2 equivalents s’obtindran a partir del següents factors i dades d’entrada: 

 Factor de producció de carburants: Aplicat al consum total de 

combustible, distingint dos factors diferents per a la benzina i el dièsel. 

En aquest estudi es disposa del consum total per mode proporcionat per 

l’Institut Cerdà10.  

 Factor de fabricació de vehicles: Es disposa d’un factor per a cada tipus 

de vehicle considerat en aquest estudi. S’aplica sobre la mitjana de 

matriculacions dels darrers 9 anys, entenent que implícitament està 

relacionada amb la vida útil tècnica dels vehicles. 

 Factor de manteniment dels vehicles: Disponible també per tipus de 

vehicle. S’aplica al parc actual de cadascun dels modes i per àmbits 

territorials.  

 Factor de desballestament de vehicles: És anàleg al factor de fabricació, 

però amb valors d’emissió sensiblement menors. S’aplica sobre la 

mitjana de baixes anuals dels darrers 9 anys seguint amb el criteri del 

cas de la fabricació. 

 Factor de construcció d’infraestructures: es disposa d’un factor genèric 

pel cas de les carreteres i un altre pels ferrocarrils. Els quilòmetres 

construïts s’obtenen, pel cas de les carreteres, de l’evolució de les 

longituds de carreteres per la sèrie anual 1992-2014 de l’anuari estadístic 

del Departament de Territori i Sostenibilitat. Pel cas dels quilòmetres 

d’infraestructures ferroviàries, es consideren els construïts els últims 50 

anys, calculats a l’apartat corresponent de costos interns. En ambdós 

casos les emissions totals calculades es reparteixen pels períodes 

considerats per obtenir unes emissions anuals mitjanes. 

 Factor de manteniment de les infraestructures: la metodologia és  

anàloga al factor de construcció. La diferència és que els quilòmetres 

considerats són els totals de les xarxes viàries (urbana i interurbana) i 

ferroviàries. A més, es tracta d’emissions anuals i per tant no és 

necessari tenir en compte la vida útil. 
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7.9.2. Avaluació dels costos  

En el present estudi, a diferència de l’estudi anterior, s’ha considerat que el 

major impacte és el causat per les emissions de CO2, sent el SO2 poc significatiu 

en el càlcul del cost total. 

Respecte a les infraestructures, es considera tant el cost associat a la 

construcció com al manteniment i a l’enderroc, multiplicant els factors pels 

quilòmetres de infraestructura. De la mateixa manera es calcula en el cas de la 

precombustió com per la fabricació, manteniment i desballestament de 

vehicles. Tots aquests factors s’han obtingut a partir de l’estudi dels costos 

externs a Espanya43, anterior mencionat. 

En els esquemes de les figures següent es mostra la seqüència de càlcul seguida 

pel càlcul d’aquest cost63: 

 

Esquema 55.- Esquema de càlcul del cost relatiu als processos avant-post. NOTACIÓ: k=mode. 

 

Addicionalment, com en l’estudi anterior, es consideren els costos d’abocament 

dels vehicles, però s’homogeneïtza el càlcul d’aquest cost que generen els 

vehicles al final de la seva vida útil per a tots els modes seguint la mateixa 

metodologia del turisme segons el seu pes d’abocament. 

                                         
63 S’entén com a cost de fabricació en termes de carburant.  
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Pel càlcul del cost d’abocament s’obté, en primer lloc, el pes total del parc de 

vehicles a partir d’un pes mig per tipus de vehicle i del parc total. Aplicant un 

percentatge que considera el pes d’abocament (part no reciclable) dels vehicles 

s’obté el pes d’abocament total. Aquest percentatge considera que un 93,50% 

del pes total és aprofitable i el 6,5% restant, pes d’abocament64.  

Seguidament, en el cas dels turismes, el pes d’abocament anual s’obté segons 

les baixes anuals conegudes, mentre que per la resta de modes de transport es 

realitza a partir de la vida útil com un valor estable de les baixes anuals.  

Addicionalment, s’afegeix en el càlcul el cost de desballestament dels vehicles 

ferroviaris per tal de mantenir la uniformitat en el càlcul. 

Finalment, el cost final és el pes d’abocament anual pel cost unitari 

d’abocament. 

L’esquema següent mostra la metodologia de càlcul seguida: 

 

Esquema 56.- Esquema seguit pel càlcul del cost d’abocament. 

 

En aquest sentit, en el present estudi s’ha actualitzat el cost unitari 

d’abocament mitjançant l’IPC, resultant en 24,15 €/tona.  

Finalment, el cost associat a les actuacions avant-post és la suma dels costos 

associats als processos de fabricació de vehicles, construcció d’infraestructures 

i l’abocament del residu no recuperable. 

                                         
64 Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat i Agència de Residus de Catalunya. 
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Les fonts necessàries pel càlcul es resumeixen en la següent taula: 

Dades Font 

Quilòmetres d’infraestructures viàries totals 
i  construïts els últims 30 anys. 

Elaboració pròpia amb dades de l’Anuari 
Estadístic 2014 de TES. 

Quilòmetres d’infraestructures ferroviàries 
totals i construïts els últims 50 anys 

Elaboració pròpia a l’apartat corresponent 
de costos interns d’inversió i manteniment 

d’infraestructures ferroviàries (5.2). 

Factors d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle pels processos avant post 

considerats 

Estudi de Càlcul dels Costos Externs en 
Espanya (SENER per encàrrec del Ministeri 

de Foment 2008)43 

Cost unitari de les mesures de mitigació 
teòricament necessàries per reduir les 

emissions un 50% a llarg termini (nivell de 
2030 respecte de 1990) 

Elaboració pròpia a partir de INFRAS/IWW 

(2004)47 

% Reutilització / Recuperació Sigrauto, Informació Web, 2014 

Cost d’abocament Elaboració pròpia. Consulta operadors 

Consum de combustible per mode Institut Cerdà 2014 

Alta, parc i baixa de vehicles 
Idescat 

Dades publicades pels operadors 
Departament de Territori i Sostenibilitat 

Pes vehicles 
Elaboració pròpia 

Dades publicades pels operadors 

Taula 102.- Dades necessàries en el càlcul dels costos avant-post. 

 

 Variació de la plusvàlua immobiliària 

7.10.1. Quantificació dels impactes 

Aquesta externalitat, com en l’estudi anterior, considera tant la pèrdua de 

plusvàlua generada en els habitatges pròxims a una infraestructura viaria o 

ferroviària (deguda per exemple a l’increment addicional de soroll, 

contaminació atmosfèrica, possiblement vibracions, etc.) com el guany derivat 

de l’existència d’estacions ferroviàries (ferrocarril, metro i tramvia)  pròximes 

als habitatges, que genera un augment de preu del bé immoble degut a la 

millora en accessibilitat.  

En definitiva, la pèrdua de plusvàlua es calcula com la variació de plusvàlua, 

definida com la diferència entre les pèrdues i els guanys de plusvàlua en els 

habitatges derivat de la presència de una infraestructura.  
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7.10.2. Avaluació dels costos  

Per tal d’avaluar la pèrdua de plusvàlua immobiliària es segueix amb la 

metodologia dels estudis anteriors, obtenint el cost a partir de la determinació 

d’un gradient de preus del mercat entre els habitatges situats a les proximitats 

de la infraestructura respecte dels ubicats a la frontera de la zona d’influència 

definida (en €/m2). 

D’altra banda, per tal d’obtenir el guany de plusvàlua immobiliària degut a 

l’existència d’estacions, s’ha considerat un augment del preu de l’habitatge 

respecte un valor de referència en la RMB, que s’ha xifrat en 21.244,75€ pel fet 

de tenir una estació a 300 metres de distància. 

S’ha considerat un radi d’influència de 500 metres pel cas del tramvia i metro 

i de 800 metres per la resta de modes ferroviaris (RENFE,FGC). Amb aquests 

valors s’obté un gradient de preu de mercat en el radi d’influència segons el 

mode de transport (en €/m2).  

Els preus obtinguts per l’any 2014 presenten resultat semblant respecte l’any 

2012. Aquests valors s’han obtingut de l’ “Informe del sector de l’habitatge 

2014”65. 

Amb tot, el guany de plusvàlua immobiliària s’obté segons la següent expressió: 

u

FFF

u

TTT

PLUSV
V

EGRN

V

EGRN
G







 

( 26 ) 

 

On: 

 GPLUSV: Guany de plusvàlua immobiliària (€) 

 NT: Nombre de parades tramvia i metro a la RMB 

 NF: Nombre parades FGC, RENFE a la RMB 

 RT: Radi d’influència tramvia i metro (500 m) 

 RF: Radi d’influència FGC, RENFE (800 m) 

 GT: Gradient de preu de mercat en el radi d’influència pel tramvia i 
metro (€/m2)   

 GF: Gradient de preu de mercat en el radi d’influència per RENFE i FGC 
(€/m2) 

 E: Edificabilitat  

 Vu: Vida útil infraestructura (anys) 

                                         
65 Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat, 
2014. 
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L’esquema metodològic que recull la seqüència de càlculs esmentada es 

presenta a continuació: 

 

Esquema 57.- Esquema de càlcul del cost relatiu a la variació de plusvàlua immobiliària. 

Les fonts necessàries pel càlcul es resumeixen en la següent taula: 

Dada Font 

Preu referència de l’habitatge 
“Informe sobre el sector de l’habitatge a 
Catalunya”. Departament de Territori i 

Sostenibilitat, 2014.65 

Augment de preu de l’habitatge degut a 
l’existència de una estació a 300 m 

Elaboració pròpia 

Radis d’influència modes de transport 
“Guía para la elaboración de planes de 

movilidad en polígonos Industriales”, UPC 

Taula 103.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul del guany de plusvàlua immobiliària. 

 

 Vibracions 

En el present estudi, es considera que el cost de les vibracions està totalment 

internalitzat en els costos de construcció i manteniment de les infraestructures 

ferroviàries implementats segons el apartat 5.2. Tot i això, s’ha mantingut 

aquest cost per tal de tenir una referència però no s’ha sumat en els costos 

totals per tal de no duplicar-los. 
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Per tal d’obtenir el cost es segueix amb la mateixa metodologia que els estudis 

anteriors, basada en l’avaluació monetària de la implementació de les mesures 

mitigadores i correctores necessàries per reduir el seu impacte (molèsties 

originades per les vibracions). 

Així doncs, es tenen en compte les mesures correctores referents a les 

vibracions causades pel metro, que es tradueixen en la instal·lació en alguns 

trams de mantes resilianes66, amb un cost aproximat de 900€/m lineal 

d’infraestructura67. 

A banda de les vibracions causades pel metro, es considera també les causades 

per altres modes de transport ferroviari, com els FGC, RENFE Rodalies i 

Tramvia. També s’ha calculat el cost unitari pel mode RENFE Regionals 

separadament. 

Pel cas del tramvia, la mesura correctora de les vibracions es tradueix en 

l’amolament dels carrils pels quals circula, el qual té un cost aproximat de 

50€/m lineal d’infraestructura. 

D’altra banda, per la resta de línies ferroviàries (RENFE i FGC), s’ha adoptat 

com a mesura correctora una manta elastomèrica sota llosa o balast, la qual té 

un cost aproximat de 182 €/ml d’infraestructura.  

Finalment, en aquest estudi, de la mateixa manera que pel consum de 

combustible, es deixa el cost d’implementació en funció dels vehicles-

quilòmetre per tal de poder extrapolar els costos a diferents escenaris. 

Les fonts consultades pel càlcul queden resumides en la següent taula: 

Dades Font 

Preu unitari d’amolament de carrils del 
tramvia 

Elaboració pròpia a partir d’un estudi del 
tramvia de València 

Preu unitari manta elastomèrica per línies de 
FGC i RENFE 

Elaboració pròpia a partir de dades de 
diversos projectes constructius 

Taula 104.- Fonts de les dades utilitzades en el càlcul del cost de les vibracions. 

                                         
66 Es tracta d’un material col·locat per sota de la infraestructura que impedeix la transmissió 
d’una part important de les vibracions causades pel pas del metro. És una mesura molt eficient, 
fins al punt en que es pot suposar que els efectes romanents que queden en els llocs on s’ha 
instal·lat són pràcticament nuls. 

67 Segons dades proporcionades per TMB 
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8. RESULTATS: COSTOS I INDICADORS 2014 

L’objectiu d’aquest capítol és mostrar els resultats obtinguts aplicant la nova 

metodologia de càlcul dels costos de la mobilitat a la RMB per l’any 2014, tant 

interns com externs, metodologia que s’ha descrit en els apartats anteriors. 

 Costos interns 

8.1.1. Costos interns totals 

Realitzant una anàlisi dels costos interns totals obtinguts, recollits de forma 

sintètica en la Taula 105 (pàgina 192) i, de forma desagregada per mode, en la 

Figura 3 (pàg. 194) i Figura 4(pàg.197), es pot observar que:  

 El conjunt dels costos interns del transport ascendeix a 34.828 M€. 

 Del total de costos interns 20.881 M€ són de viatgers (60%) i 13.946 M€ 

són de mercaderies (40%).  

Concep
te 

Mode carretera (M€) Mode ferrocarril (M€) 

TOTAL  
Relatiu costos 
interns/ totals Passatg

ers 
Mercader

ies 
SUBTOT

AL 
Passatg

ers 
Mercader

ies 
SUBTOT

AL 

Costos 
Interns 
Totals 

17.440 13.905 31.346 3.441 41 3.482 34.828 90,2% 

Pes 
relatiu 

51,8% 38,9% 90,7% 9,2% 0,1% 9,3% 100%  

Taula 105.-Resultats dels costos interns totals del transport a la RMB pels modes de 
carretera. Percentatges respecte el total. 

En les dues taules següents es mostren els valors de les diferents partides de 

costos pels modes de carretera i de ferrocarril, diferenciant entre operadors, 

en el cas del ferrocarril, i entre modes de transport en carretera. Així mateix, 

es mostren els costos segons sigui pels viatgers o les mercaderies i segons siguin 

suportats pels usuaris o els operadors. En les taules mostrades a continuació es 

recull de manera sintètica els diferents costos.  

Dins dels viatgers, val a dir que:  

 El 16,5% (3.441 M€), són del ferrocarril, mentre que la carretera 

representa el 83,5% restant, amb 17.440 M€.  

 Els costos d’ús signifiquen el 87,7% del total, degut als elevats costos de 

temps invertit pels usuaris en el transport públic i els costos d’operació 

integralment suportats per l’usuari en el transport privat (havent 

descomptat dels costos dels usuaris les transferències als operadors, com 

ara tarifes i multes); el restant 12,3% són costos d’operació de la xarxa. 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 193 de 252 
 

 

Si es consideren els costos d’ús sense descomptar les transferències, 

aquests representen el 94% dels costos interns totals, mentre que 

l’operació de la xarxa representa un 12,3%.    

 Dins de la carretera: 

o el mode que té un pes més significatiu és el vehicle privat, amb 

el 73,4%, que suposen 12.535 M€, seguit de l’autobús amb el 

13,7% (2.331 M€). Segueixen la motocicleta (5,6%, 963 M€), el taxi 

(5,0%, 849 M€) i la bicicleta (2,3% restant, 393 M€).   

o En particular, els costos del turisme privat representen el 36,0% 

dels costos totals interns, mentre que la motocicleta representa 

el 2,7 %. 

o Els costos d’ús signifiquen el 43% del total, havent descomptat 

les transferències als operadors, o un 48% sumant-les; en aquest 

cas els costos de l’operació de la xarxa representen un 57%.   

 Pel que fa al transport ferroviari de viatgers: 

o el Metro representa la major partida, el 49,1% (1.691 M€), seguit 

de Rodalies Renfe, amb el 25,7% (883 M€). FGC suposa el 14,1% 

(483 M€) del total, Renfe Regionals el 4,0% (137 M€), Tramvia el 

3,8% (131 M€) i AVE i Llarga Distància el 3,4% (115 M€).  

o La major part de les despeses del ferrocarril són pel seu ús (86%), 

degut bàsicament al temps invertit en l’ús del mode de transport, 

mentre que els costos de l’operació de la xarxa representen el 

25% del total (sense descomptar les transferències entre ambdues 

parts). Per tant, la diferència de costos entre ús i operació de la 

xarxa no és tan elevada com en els viatgers per carretera. Si es 

descompten les transferències, l’us representa el 71% dels costos 

i la operació de la xarxa el 29%.  

 

Quant a les mercaderies:  

 Hi ha una gran diferència de repartiment dels costos totals entre els 

modes ferrocarril (0,3%) i carretera (99,7%).  

 Es consideren dos grups d’operadors de mercaderies per ferrocarril dins 

de l’àmbit de la RMB: els que operen sobre la xarxa ADIF, com ara Renfe 

Mercaderies i altres privats, i els que operen sobre la xarxa FGC. La major 

part dels costos són suportats pels primers, amb el 92,2% (37 M€).  
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 Pel que fa a la carretera, el 81,5% (11.335 M€) de les despeses estan 

inscrites en l’àmbit urbà. 

Aquesta distribució es posa de manifest en el gràfic a continuació (Figura 3), on 

es diferencia el transport de passatgers (públic o privat i per carretera o 

ferroviari), del transport de mercaderies (per carretera o ferroviari). 

 

 

Figura 3.- Taules de repartiment dels costos totals interns per mode de transport a l’any 

2014 (amb transferències). 

 

PASSATGERS (M€ AMB transferències)

Passatgers Operació de la xarxa Ús
Cost Total Intern (amb 

transferències)

Total 2.532,8 19.310,2                               20.512,8

% 12,3% 94,1% 106%

FERROVIARI Operació de la xarxa Ús
Cost Total Intern (amb 

transferències)
%

FGC 115,4 437,5 483,8 14,1%

Metro 429,3 1.513,6 1.691,0 49,1%

Rodalies 194,2 707,4 883,3 25,7%

Regional 36,2 105,9 136,9 4,0%

AVE+LD 31,7 106,4 115,3 3,4%

Tramvia 53,2 90,9 131,0 3,8%

Total 859,9 2.961,7 3.441,4 100%
% 25% 86% 111%

CARRETERA Operació de la xarxa Ús
Cost Total Intern (amb 

transferències)
%

Turisme 7.497,3 5.038,2 12.535,5 73,4%

Motocicleta 623,9 338,9 962,7 5,6%

Bicicleta privada 61,0 254,5 315,5 1,8%

Autobús 807,0 1.683,8 2.331,1 13,7%

Taxi 653,7 846,6 849,1 5,0%

Bicicleta pública 24,8 66,2 77,5 0,5%

Total 9.667,7 8.228,1 17.071,4 100%
% 57% 48% 105%
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COSTOS INTERNS DEL TRANSPORT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA PELS MODES DE CARRETERA 

TRANSPORT PER CARRETERA 

Transport privat de viatgers per carretera Transport públic de viatgers per carretera 
Transport de mercaderies per 

carretera 

Cost VEHICLE PRIVAT* (€) TURISME (€) MOTOCICLETA (€) BICICLETA (€) Cost 
AUTOBÚS URBÀ 

(€) 
AUTOBÚS 

INTERURBÀ (€) 
TAXI (€) 

BICICLETA 
PÚBLICA (€) 

ÀMBIT URBÀ (€) 
ÀMBIT 

INTERURBÀ (€) 

TOTAL 
MANT.INFRA.LLIURE 

52.409.509 51.213.610 1.195.899 9.369.185 
TOTAL 

MANT.INFRA.LLIURE 
3.274.724 1.836.574 2.519.690 0 33.017.502 28.808.259 

Combustible/ 
energia 

1.411.369.723 1.336.860.549 74.509.174 0 
Combustible/ 

energia 
75.907.539 46.757.883 55.323.537 0 489.052.354 539.896.667 

Lubricants 75.932.059 73.313.759 2.618.300 0 Lubricants 3.828.499 1.771.061 3.109.064 0 0 0 

Pneumàtics i altres 
aprovisionaments 

144.858.976 114.688.046 30.170.930 0 
Pneumàtics i altres 
aprovisionaments 

2.310.168 3.598.473 4.863.650 0 26.326.767 45.355.752 

Manteniment i 
reparacions 

778.812.762 751.684.953 27.127.809 19.531.488 Personal 306.210.366 68.171.238 251.838.172 0 7.396.447.472 949.207.491 

Peatges 392.833.019 388.653.944 4.179.075 0 
Manteniment i 

reparacions 
13.070.257 25.737.153 36.002.330 0 307.896.133 342.677.800 

Multes 144.751.013 122.948.219 21.802.795 1.671.120 Peatges  0 5.702.395 0 0 0 100.834.840 

Temps de recorregut 5.377.026.107 5.038.172.140 338.853.968 254.483.447 TOTAL DIRECTES 401.326.829 151.738.203 351.136.753 0 8.219.722.726 1.977.972.550 

TOTAL VARIABLES 8.325.583.659 7.826.321.609 499.262.050 275.686.054 Amortització 39.313.115 41.798.655 42.243.031 0 331.784.630 51.403.547 

      Assegurances 10.294.840 16.859.949 16.733.086 0 676.875.183 80.433.994 

Propietat 2.347.606.288 2.140.260.871 207.345.418 30.403.077 Impostos 960.216 2.255.169 15.906.111 0 0 0 

Assegurances 831.006.787 622.523.595 208.483.193 0 
Estructura / 

administració 
56.486.875 25.647.315 1.902.498 0 801.973.180 100.809.346 

Impostos 223.478.609 207.680.435 15.798.173 0 Aparcament 0 0 16.130.851 0 105.899.043 12.760.782 

Aparcament a origen 1.281.872.794 1.251.210.474 30.662.320 0 Altres 0 0 2.837.059 0 47.196.147 7.376.437 

Aparcament a 
destinació 

436.283.907 436.283.907 0 25.205 TOTAL FIXOS 107.055.046 86.561.088 95.752.636 0 1.963.728.185 252.784.106 

TOTAL FIXOS 5.089.899.708 4.657.959.282 462.289.104 30.428.282 BENEFICI 31.362.904 23.829.929 204.297.851 0 1.118.999.005 310.345.857 

TOTAL USUARIS 13.445.832.045 12.484.280.891 961.551.154 306.114.337 TOTAL OPERADORS 539.744.780 262.129.220 651.187.240 24.830.034 11.302.449.916 2.541.102.513 

      Tarifes i multes a 
usuaris 

128.333.533 31.332.766 651.187.240 13.531.936 11.302.449.916 2.541.102.513 

Nou ús 
d’infraestructures 

7.629.390 7.629.390 0 0 
Costos de temps de 

recorregut 
935.335.167 122.577.305 195.414.545 

52.635.427 

0 0 

Beneficis empreses 
concessionàries 

202.574.550 200.419.501 2.155.048 0 
Costos de temps 

d’accés a la xarxa i 
enllaç 

255.360.244 51.179.651 0 0 0 

Impostos empreses 
concessionàries 

190.258.469 188.234.443 2.024.027 0 
Costos de temps 

d’espera 
128.333.533 31.332.766 0 0 0 

TOTAL GESTORS 392.833.019 388.653.944 4.179.075 0 TOTAL USUARIS 1.447.362.477 236.422.487 846.601.785 66.167.363 11.302.449.916 2.541.102.513 

TOTAL  13.498.241.554 12.535.494.501 962.747.053 315.483.522 TOTAL 1.862.048.448 469.055.516 849.121.475 77.465.462 11.335.467.418 2.569.910.772 

Taula 106.-Resultats dels costos interns totals del transport a la RMB pels modes de carretera. *Com a vehicle privat es considera la suma de turisme i motocicleta 
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COSTOS INTERNS DEL TRANSPORT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA PEL MODE FERROVIARI 

TRANSPORT FERROVIARI  

Transport de mercaderies per ferrocarril  Transport de viatgers per ferrocarril 

FGC (€) RENFE (€) Cost FGC (€) Cost  RENFE RODALIES (€) 
RENFE 

REGIONALS (€) 
AVE+LD (€) Cost TRAMVIA (€) Cost METRO (€) 

TOTAL MANT.INFRA. 
TOTAL 

MANT.INFRA. 
TOTAL 

MANT.INFRA. 
45.200.653 

TOTAL 
MANT.INFRA. 

117.603.899 20.145.451 17.046.131 
TOTAL 

MANT.INFRA. 
21.034.966 

TOTAL 
MANT.INFRA. 

54.786.793 

2.198.890 17.452.049 Aprovisionaments  4.530.029 Personal 45.755.250 8.527.430 2.740.660 Explotació 32.116.024 Combustible/energia 29.846.000 

    Personal 54.567.766 Energia de tracció  26.277.295 4.897.313 2.636.776     Personal operatiu 162.980.000 

        
Cànons i serveis 

ADIF 
14.557.895 2.713.163 11.983.136     

Personal en 
regulació 

0 

    
    

Altres materials i 
serveis 

26.825.418 4.999.467 3.871.238     Aprovisionaments 7.926.000 

        Varis 60.548.056 11.284.373 7.971.567 
    

Aportació pensions 340.000 

Costos operació Costos operació     
  

    
      

Serveis exteriors 185.660.000 

967.372 20.030.711     
  

    
      

Variació provisions 493.000 

    TOTAL DIRECTES 59.097.795 TOTAL DIRECTES 173.963.914 32.421.746 29.203.377 TOTAL DIRECTES 32.116.024 TOTAL DIRECTES 387.245.000 

    Amortització 11.135.619 Amortitzacions 20.247.938 3.773.619 2.459.503     Impostos 213.000 

        Impostos 0 0 0     Amortització 18.535.607 

    
    

            
    

Costos operador  Costos operador TOTAL FIXOS 11.135.619 TOTAL FIXOS 20.247.938 3.773.619 2.459.503 TOTAL FIXOS 0 TOTAL FIXOS 18.748.607 

967.372 20.030.711 
TOTAL OPERADOR 

INTEGRAL 
115.434.068 

TOTAL 
OPERADOR 

194.211.852 36.195.365 31.662.880 
TOTAL OPERADOR 

INTEGRAL 
53.150.990 

TOTAL OPERADOR 
INTEGRAL 

429.262.000 

    
Tarifes i multes a 

usuaris 
69.053.810 

Ingressos per 
tràfic de viatgers 

121.350.599 22.616.175 27.865.776 
Tarifes i multes a 

usuaris 
13.070.000 

Tarifes i multes a 
usuaris 

251.818.000 

    
Costos de temps de 

recorregut 
195.477.508 

Costos de temps 
de recorregut 

366.536.319 57.785.683 38.375.896 
Costos de temps de 

recorregut 
50.526.959 

Costos de temps de 
recorregut 

727.032.485 

    
Costos de temps 

d’accés a la xarxa i 
enllaç 

107.848.148 
Costos de temps 

d’accés a la xarxa 
i enllaç 

151.957.222 13.926.811 22.132.409 
Costos de temps 

d’accés a la xarxa i 
enllaç 

19.748.204 
Costos de temps 

d’accés a la xarxa i 
enllaç 

432.671.150 

Costos usuari Costos usuari 
Costos de temps 

d’espera 
65.082.537 

Costos de temps 
d’espera 

67.550.473 11.586.770 18.074.800 
Costos de temps 

d’espera 
7.541.449 

Costos de temps 
d’espera 

102.046.403 

2.305.867 27.634.128 TOTAL USUARIS 437.462.003 TOTAL USUARIS 707.394.613 105.915.439 106.448.881 TOTAL USUARIS 90.886.612 TOTAL USUARIS 1.513.568.038 

3.166.262 37.482.760 TOTAL 483.842.264 TOTAL 883.301.875 136.926.919 115.308.983 TOTAL  130.967.603 TOTAL  1.691.012.037 

Taula 107.- Costos interns totals del transport de la RMB pel mode ferroviari. 
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REPARTIMENT DELS COSTOS INTERNS PER MODE DE TRANSPORT L’ANY 2014 

 

Figura 4.- Repartiment dels costos totals interns per mode de transport a l’any 2014 (sense transferències).  

MERCADERIES (M€ sense transferències) PASSATGERS (M€ sense transferències)

Mercaderies Usuari Operació de la xarxa Total Intern Passatgers Operació de la xarxa Ús
Cost Total Intern (sense 

transferències)

Total 22,3 13.946,0 13.946,0 Total 2.532,8 17.980,0                               20.512,8

% 0% 100% 100% % 12,3% 87,7% 100%

FERROVIARI Usuari Operació de la xarxa Total Intern % FERROVIARI Operació de la xarxa Ús
Cost Total Intern (sense 

transferències)
%

FGC 2,3 3,2 3,2 7,8% FGC 115,4 368,4 483,8 14,1%

RENFE 20,0 37,5 37,5 92,2% Metro 429,3 1.261,8 1.691,0 49,1%

Total 22,3 40,6 40,6 100% Rodalies 297,3 586,0 883,3 25,7%

% 55% 100% 100% Regional 53,6 83,3 136,9 4,0%

AVE+LD 36,7 78,6 115,3 3,4%

CARRETERA Operació de la xarxa Total Intern % Tramvia 53,2 77,8 131,0 3,8%

Urbà 11.335,5 11.335,5 81,5% Total 985,5 2.455,9 3.441,4 100%

Interurbà 2.569,9 2.569,9 18% % 29% 71% 100%

Total 13.905,4 13.905,4 100%

% 100% 100% CARRETERA Operació de la xarxa Ús
Cost Total Intern (sense 

transferències)
%

Turisme 7.497,3 5.038,2 12.535,5 73,4%

Motocicleta 623,9 338,9 962,7 5,6%

Bicicleta privada 61,0 254,5 315,5 1,8%

Autobús 807,0 1.524,1 2.331,1 13,7%

Taxi 653,7 195,4 849,1 5,0%

Bicicleta pública 24,8 52,6 77,5 0,5%

Total 9.667,7 7.403,7 17.071,4 100%
% 57% 43% 100%

CARRETERA

13.905
99,7%

FERROCARRIL 

41
0,3%

MERCADERIES (M€ sense transferències)

CARRETERA FERROCARRIL

PASSATGERS

20.513
60%

MERCADERIES

13.946
40%

COSTOS INTERNS TOTAL (M€ sense 

transferències)

PASSATGERS MERCADERIES

CARRETERA

17.071
83%
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3.441
17%
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Dels modes mencionats anteriorment, tant el transport privat, en el qual usuari 

i operador són la mateixa persona, com el transport de mercaderies, on la tarifa 

cobreix els costos de l’operador del mode, els costos totals s’obtenen de la 

suma de: infraestructura, operador/usuari i externs.  

En el cas del transport privat de passatgers els valors del cost de cada actor es 

presenta en el següent gràfic: 

 

Figura 5-. Repartició per mode dels Costos totals del transport privat de passatgers. 

 

En el cas del transport privat, cal tenir en compte la transferència que es 

produeix pel que fa als peatges entre usuari/operador i gestor de la 

infraestructura. 

El transport públic, en canvi, presenta una estructura de costos diferenciada 

dels modes mencionats anteriorment degut a la clara separació entre els costos 

d’operador i usuari del mode i de que, en algun cas, els modes de transport 

operen gràcies al subsidi pagat per l’administració.  

Per tant, al tenir dos actors que composen una part dels costos interns com són 

l’operador i l’usuari provoca que apareguin transferències entre ells. Un cas 

especial és el taxi, on l’usuari paga per tots els costos d’operació a través de la 

tarifa. Això es posa de manifest en el següent gràfic on es pot observar que el 

cost total sempre està situat lleugerament per sota de la suma de tots els costos 

individuals. 
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Figura 6-. Costos totals del transport públic amb transferències. 

 

Es fan patents doncs, les transferències entre actors les quals s’han d’extreure 

per poder obtenir correctament els costos totals.  

El següent gràfic mostra l’acumulació dels costos individuals sense 

transferències així com el cost total per mode. 

 

Figura 7-. Costos totals del transport públic sense transferències. 
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8.1.2. Costos interns unitaris 

Una altra forma d’expressar els resultats dels costos obtinguts és en termes dels 

costos unitaris, el que permet analitzar el conjunt de les variacions dels costos 

del transport no degudes a l’increment directe de la mobilitat.  

Pel que fa a les unitats utilitzades val a dir que:  

 A efectes d’obtenir una mesura dels costos mitjos unitaris reals, s’han 

dividit els costos de cada mode per la producció del mateix mode, això 

és, en vehicles-km o viatgers-km.  

 Els veh-km del vehicle privat són la suma dels veh-km del turisme i de la 

motocicleta menys els del taxi. Així quan es parla dels costos interns del 

turisme, s’està referint només al turisme privat ja que el taxi està 

comptabilitzat a part i té els seus propis costos interns.  

 Els costos unitaris s’han expressat en les dues variables usuals de la 

producció del transport, en €/vehicles-km i €/viatgers-km. Aquesta 

darrera permet avaluar les diferents economies d’escala que presenten 

els modes de transport públics. 

 Pels modes ferroviaris s’entén per veh-km els cotxes-km. Cal remarcar 

que, en el cas del tramvia, els cotxes-km s’han calculat a partir de dades 

del Transmet Xifres11 considerant 2 cotxes per vehicle. 

En base a aquestes premisses s’han obtingut els valors mostrats en les taules 

següents. 

 

8.1.2.1. Costos interns unitaris per vehicle-km 

Pel que fa als costos mitjos en termes d’euros per vehicles-km o cotxes-km i 

pel transport de viatgers, presentats a la Figura 8, es pot observar que: 

 Si es tenen en compte els costos totals68, els valors més alts es situen en 

el mode ferroviari de viatgers entre 9,05 €/cotxe-km de AVE i LD RENFE 

fins a 25,66 €/cotxe-km del tramvia. Regionals RENFE es situaria en 8,74 

€/cotxe-km, Rodalies RENFE en 9,55 €/cotxe-km, el Metro en 20,33 

€/cotxe-km i FGC estaria en 17,56 €/cotxe-km.  

                                         
68 S’entén per costos totals interns de cada mode de transport a la suma dels costos de 
infraestructura, usuari i operador menys les transferències entre actors. 
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Figura 8-. Costos mitjos en termes d’euros per vehicle-quilòmetre o cotxe-quilòmetre pel 

transport de viatgers. 

 Quant als modes per carretera de viatgers, en el transport públic 

sobresurten els costos mitjans de l’autobús, en 8,55 €/veh-km, que estan 

força separats de la resta dels modes. El següent en importància seria la 

bicicleta pública, en 2,29 €/veh-km, seguit del taxi, en 1,40 €/veh-km.  

Pel que fa al transport privat, els costos mitjans resultants són propers 

entre el turisme i la motocicleta. El turisme té uns costos mitjos de 0,83 

€/veh-km, mentre que els de la motocicleta estan al voltant dels 0,62 

€/veh-km.  

Finalment la bicicleta privada té uns costos mitjos de 0,97 €/veh-km. Es 

recorda que aquests costos inclouen el temps de desplaçament, que per 

a la bicicleta constitueix la part més important.  

 Si s’analitzen els costos unitaris dels usuaris, el valor més alt és pel metro 

amb 18,20 €/cotxe-km, seguit del tramvia, amb 17,80 €/cotxe-km. El 

més baix és per la motocicleta, 0,62 €/veh-km.  

 Respecte els costos unitaris pels operadors, els més alts són pel tramvia, 

amb 10,41 €/cotxe-km,  seguit del metro amb 5,16 €/cotxe-km. El valor 

més baix és per la motocicleta, amb 0,003 €/veh-km. 
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Respecte als costos unitaris en vehicles-km per les mercaderies per carretera 

i en cotxes-km per les mercaderies en ferrocarril (Figura 9): 

 

Figura 9.- Costos mitjos en termes d’euros per vehicles-quilòmetre pel transport de 
mercaderies. 

 Primerament, cal remarcar que en els costos obtinguts pel model pel cas 

de les mercaderies per ferrocarril no s’igualen els costos unitaris de 

l’operador i usuari degut a: 

o En el cas de RENFE Mercaderies i dels altres operadores privats 

que operen en la xarxa de ADIF, el cost de manteniment i inversió 

a mitjà termini és un cost estimat pel model. Aquest valor dóna 

superior al cànon pagat per l’operador al gestor de la 

infraestructura (ADIF). Així doncs, es produeix una diferència en 

els costos degut al fet de no disposar de fonts on es pugui obtenir 

el cost d’infraestructura i el cànon real pagat en àmbit de la RMB. 

o En el cas de FGC Mercaderies, i de la mateixa manera que Renfe, 

les tarifes han de cobrir els costos d’operació i de manteniment 

de la infraestructura. A falta d’una font directa, aquests costos 

són estimats a través del model i, per tant, es produeix un 

desequilibri entre ells. 

 Pel que fa referència al cost d’operació, aquest és més alt en el transport 

per ferrocarril de l’operador FGC, resultant en uns 3,48 €/veh-km, 

mentre que el de RENFE és d’uns 1,31 €/cotxe-km. El transport per 
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carretera és de 2,10 €/veh-km. Cal notar que això és degut a que la 

capacitat d’un vagó és més gran que la d’un camió tipus. 

 Pels usuaris resulta també més costós FGC amb 2,53 €/cotxe-km, seguit 

de la carretera, 2,09 €/veh-km, mentre que Renfe és el més baix amb 

0,96 €/cotxe-km. 

 

8.1.2.2. Costos interns unitaris per passatgers-km i tones-km 

Si tenim en compte els costos unitaris per passatgers-km del transport de 

viatgers (Figura 10), les principals conclusions són:  

 

Figura 10.- Costos mitjos en euros per passatger–km segons modes pel transport de viatgers 

 

 La bicicleta pública resulta el mode més car, amb 2,44 €/passatger-km 

(es recorda que aquest cost inclou el temps de desplaçament), seguit del 

tramvia amb 1,16 €/passatgers-km. Els de menor costos unitaris són 

RENFE Rodalies amb 0,48 €/passatgers-km i RENFE AVE i Llarga Distància 

amb 0,21 €/passatgers-km per la seva poca influència dins de la RMB.  
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 Si l’anàlisi es centra en els costos dels operadors, el valor més alt és pel 

taxi, amb 0,54 €/passatgers-km, seguit del tramvia, amb 0,46 

€/passatgers-km. El menor cost és per RENFE AVE i Llarga Distància amb 

0,063 €/passatgers-km.  

 Respecte els usuaris, els costos més grans es situen de nou en la bicicleta 

pública, 1,95 €/passatgers-km, seguit pels usuaris de la bicicleta privada, 

0,88 €/passatgers-km, degut a la gran influència del temps. El mode amb 

el cost més baix és, de forma similar a com succeïa amb el cost dels 

usuaris, RENFE Rodalies amb 0,36 €/passatgers-km i RENFE AVE i Llarga 

Distància amb 0,18 €/passatgers-km. 

Donat que els resultats del cost intern totals i unitaris posen en evidència la 

gran influència del cost del temps, determinat bàsicament per la velocitat de 

circulació de cada mode, a continuació es presenta un gràfic amb els costos 

interns unitaris per passatger-km, llevat del cost del temps.  

 

Figura 11.- Costos mitjos (€/passatger-km) segons modes pel transport sense cost del temps. 

 

Es pot observar que, sense considerar els costos del temps, a part de l’AVE, 

que té un recorregut molt curt dins de la RMB, el servei de rodalies FGC és el 

mode més econòmic (0,13 €/passatger-km), seguit pels serveis de Rodalies de 

Renfe  i la bicicleta privada, l’autobús i el metro.  

El Taxi (0,54 €/passatger-km) i Tramvia (0,46 €/passatger-km) resulten els més 

elevats, mentre que per la Bicicleta pública és de 0,74 €/passatger-km.  
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El Turisme i la motocicleta tenen valors semblants al voltant dels 0,4 

€/passatger-km. 

Pel que fa als costos de les mercaderies en termes de tones-km (Figura 12):  

 

Figura 12.- Costos mitjos (€/tones-Km) segons modes pel transport de mercaderies. 

 

 El cost d’operació del mode ferroviari és més econòmic que per 

carretera: 0,04 €/tones-km FGC i 0,03 €/tones-km RENFE davant de 0,91 

€/tones-km. Aquí es posa de contrast l’aprofitament de les economies 

d’escala del mode ferroviari, que poden arribar a ser substancials, amb 

majors capacitats de càrrega que els modes de carretera.  

 Pel que fa als usuaris, igualment el transport per ferrocarril resulta més 

rentable: 0,06 €/tones-km pel ferrocarril i 1,03 €/tones-km per la 

carretera.  
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A continuació es presenta una taula resum dels costos unitaris (en €/vehicles-

km i en €/passatgers-km) per mode aquí detallats. 

Mode 
€/ vehicles-km o 

€/ cotxes-km 
€/ passatgers-

km 

V
ia

tg
e
rs

 

Turisme privat 0,83 0,71 

Motocicleta 0,64 0,61 

Bicicleta privada 0,97 0,97 

Taxi 1,40 0,70 

Autobús urbà 
8,55 0,50 

Autobús interurbà 

Bicicleta pública 2,29 2,29 

FGC 17,56 0,52 

Metro 20,33 0,76 

Tramvia  25,66 1,14 

Rodalies RENFE 9,55 0,45 

Regionals RENFE 8,74 0,48 

Mode 
€/ vehicles-km o 

€/ cotxes-km 
€/ tones-km 

M
e
rc

a
d
e
ri

e
s Carretera urbà 2,05 

 
1,03 

 Carretera interurbà 

FGC 
0,71 0,06 

RENFE 

Taula 108.- Costos unitaris en €/vehicles-km o €/cotxe-km i en €/passatgers-km i en €/tones-
km pels diferents modes considerats. 

 

D’altra banda, els costos interns de cada mode de transport es poden tractar 

en funció del grau de percepció del cost per part de l’usuari. Així distingirem 

entre:  

 Costos percebuts: Aquells que l’usuari sol tenir en compte (“percep”) 

alhora d’efectuar el viatge o de comparar dues o més alternatives de 

transport. 

 Costos no percebuts: Aquells que l’usuari no sol tenir en compte (“no 

percep”) alhora d’efectuar el viatge. 

 Costos del temps: Derivats del temps que triga l’usuari en efectuar el 

viatge .  
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En la següent taula es presenta esquemàticament com s’han avaluat els costos 

interns pel transport de passatgers públic i privat i pel de mercaderies, tenint 

en compte les premisses tot just comentades. 

  COSTOS INTERNS 

  Percebuts 
No percebuts Temps 

  Tarifa Altres 

TRANSPORT 
PÚBLIC 

Tarifa d’accés al 
servei 

- 

Costos de 
l’operador: propietat 
i manteniment dels 
vehicles, personal, 
combustible, etc.  

Cost del temps 
del viatge de 
l’usuari.  

TRANSPORT 
PRIVAT 

Peatges 
Cost del 
combustible i de 
l’aparcament.  

Cost de propietat del 
vehicle, del 
manteniment, de les 
assegurances, etc. 

Cost del temps 
del viatge de 
l’usuari.  

TRANSPORT 
DE 
MERCADERIES 

Tarifa d’accés al 
servei 

- 

Costos de 
l’operador: propietat 
i manteniment dels 
vehicles, personal, 
combustible, etc.   

- 

Taula 109.- Separació dels costos interns. 

 

Tot seguit s’adjunta una taula amb els costos interns unitaris del transport 

públic i privat de passatgers i del transport de mercaderies, avaluats segons 

aquestes premisses, distingint per cada mode el cost en €/vehicles-km i en 

€/passatgers-km. 

Posteriorment, s’adjunten les taules corresponents als costos unitaris del 

transport per carretera i per ferrocarril i als costos unitaris interns dels 

diferents modes desagregats segons les diferents partides de cost que 

intervenen en el càlcul. 
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    COSTOS INTERNS (€/veh-km) 

    Percebuts 
No percebuts Temps Total 

  Mode de transport Tarifa Altres 

T
R

A
N

S
P
O

R
T

 P
Ú

B
L
IC

 

Autobús urbà 3,358   3,669 12,181 16,100 

Autobús urbà Regular 3,627   4,594 20,040 24,822 

Autobús urbà Discrecional 3,115   2,832 5,069 8,207 

Autobús interurbà 1,573   1,779 1,531 3,502 

Autobús interurbà Regular 0,629   1,303 2,115 3,562 

Autobús interurbà Discrecional 2,435   2,214 0,997 3,446 

Taxi urbà 1,074   0,741 0,322 1,400 

Taxi interurbà 1,074   0,741 0,322 1,400 

Bicicleta pública 0,401   0,735 1,559 2,295 

FGC 2,506   2,549 13,372 17,562 

Renfe Rodalies 1,312   1,943 6,338 9,553 

Renfe Regionals 1,444   2,137 5,318 8,741 

Renfe AVE+LD 2,188   1,545 6,170 9,054 

Tramvia 2,560   6,291 15,244 25,656 

Metro 3,028   4,503 15,172 20,334 

TOTAL Transport públic 1,606 
 

1,679 3,999 6,149 

T
R

A
N

S
P
O

R
T

 

P
R

IV
A

T
 

Turisme urbà 
 

0,411 1,068 1,053 2,869 

Turisme interurbà 0,038 0,080 1,070 0,454 1,903 

Motocicleta urbana 
 

0,048 0,351 0,288 0,687 

Motocicleta interurbana 0,008 0,054 0,346 0,110 0,502 

Bicicleta urbana 
 

0 0,205 0,963 1,168 

Bicicleta interurbana 
 

0 0,161 0,497 0,657 

TOTAL transport privat 
 

0,182 0,320 0,331 0,810 

M
E
R

C
A

D
E
R

IE
S
 

Carretera àmbit urbà 3,436   3,272 
 

3,446 

Carretera àmbit interurbà 0,735   0,684 
 

0,744 

Ferrocarril FGC 2,535   1,063 
 

3,480 

Ferrocarril Renfe 0,967   0,701 
 

1,312 

TOTAL mercaderies 2,048   1,941 
 

2,059 

Taula 110.- Costos unitaris interns en €/vehicles-km o €/cotxe-km pels diferents modes considerats. 
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    COSTOS INTERNS (€/pax-km o €/tones-km) 

    Percebuts 
No percebuts Temps Total 

  Mode de transport Tarifa Altres 

T
R

A
N

S
P
O

R
T

 P
Ú

B
L
IC

 

Autobús urbà 0,196 
 

0,215 0,712 0,941 

Autobús urbà Regular 0,261 
 

0,330 1,442 1,786 

Autobús urbà Discrecional 0,156 
 

0,142 0,253 0,410 

Autobús interurbà 0,092 
 

0,104 0,090 0,205 

Autobús interurbà Regular 0,045 
 

0,094 0,152 0,256 

Autobús interurbà Discrecional 0,122 
 

0,111 0,050 0,172 

Taxi urbà 0,997 
 

0,688 0,299 1,301 

Taxi interurbà 0,225 
 

0,155 0,068 0,293 

Bicicleta pública 0,401 
 

0,735 1,559 2,295 

FGC 0,075 
 

0,076 0,400 0,525 

Renfe Rodalies 0,062 
 

0,092 0,300 0,453 

Renfe Regionals 0,079 
 

0,116 0,289 0,476 

Renfe AVE+LD 0,048 
 

0,034 0,134 0,197 

Tramvia 0,114 
 

0,279 0,676 1,137 

Metro 0,114 
 

0,169 0,569 0,763 

TOTAL Transport públic 0,154 
 

0,161 0,384 0,590 

T
R

A
N

S
P
O

R
T

 

P
R

IV
A

T
 

Turisme urbà 
 

0,354 0,965 0,924 2,556 

Turisme interurbà 0,033 0,066 0,440 0,180 0,724 

Motocicleta urbana 
 

0,045 0,332 0,271 0,648 

Motocicleta interurbana 0,008 0,051 0,326 0,104 0,473 

Bicicleta urbana 
 

0 0,205 0,963 1,168 

Bicicleta interurbana 
 

0 0,161 0,497 0,657 

TOTAL transport privat 
 

0,157 0,277 0,286 0,700 

M
E
R

C
A

D
E
R

IE
S
 

Carretera àmbit urbà 2,962 
 

2,821 - 2,971 

Carretera àmbit interurbà 0,263 
 

0,245 - 0,266 

Ferrocarril FGC 0,093 
 

0,039 - 0,128 

Ferrocarril Renfe 0,045 
 

0,033 - 0,061 

TOTAL mercaderies 0,983 
 

0,932 - 0,988 

 Taula 111.- Costos unitaris interns en €/passatgers-km i en €/tones-km pels diferents modes considerats. 
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COSTOS UNITARIS INTERNS DEL TRANSPORT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA PELS MODES DE CARRETERA 

TRANSPORT PER CARRETERA 

Cost 

TOTAL 
VEHICLE 
PRIVAT 

(€/1000vehicle
s-Km) 

Cost 
AUTOBÚS 

(€/1000vehicle
s-Km) 

MERCADERIES 
CARRETERA 

(€/1000vehicle
s-Km) 

Cost 
TURISME  

(€/1000ve
h-km) 

MOTOCICLET
A 

(€/1000veh-
km) 

Cost 
TAXI  

(€/1000ve
h-km) 

Cost 

BICICLETA 
PRIVADA 

(€/1000ve
h-km) 

Cost 

BICICLETA 
PÚBLICA  

(€/1000ve
h-km) 

TOTAL 
MANT.INFRA.LLIU
RE 

3,14 
TOTAL 
MANT.INFRA.LLIURE 

18,76 9,17 
TOTAL 
MANT.INFRA.LLIU
RE 

3,37 0,80 
TOTAL 
MANT.INFRA.LLIURE 

4,15 
TOTAL 
MANT.INFRA.LLIU
RE 

28,89 
TOTAL 
MANT.INFRA.LLIURE 

0,00 

    Combustible/energia 450,12 152,56 
Combustible/ener
gia 

88,03 49,80 Combustible/energia 91,21 
Combustible/ener
gia 

0,00 Combustible/energia 0,00 

    Lubricants 20,55 0,00 Lubricants 4,83 1,75 Lubricants 5,13 Lubricants 0,00 Lubricants 0,00 

    
Pneumàtics i altres 
aprovisionaments 

21,68 10,63 
Pneumàtics i 
altres 
aprovisionaments 

7,55 20,17 
Pneumàtics i altres 
aprovisionaments 

8,02 
Pneumàtics i 
altres 
aprovisionaments 

0,00 
Pneumàtics i altres 
aprovisionaments 

0,00 

    Personal 1.373,80 1.237,37 
Manteniment i 
reparacions 

49,50 18,13 Personal 415,18 
Manteniment i 
reparacions 

60,22 Personal 0,00 

    
Manteniment i 
reparacions 

142,40 96,46 Peatges 25,59 2,79 
Manteniment i 
reparacions 

59,35 Peatges 0,00 
Manteniment i 
reparacions 

0,00 

    Peatges  20,92 14,95 Multes 8,10 14,57 Peatges  0,00 Multes 5,15 Peatges  0,00 

    TOTAL DIRECTES 4.028,99 1.511,97 
Temps pels 
usuaris 

331,75 226,49 TOTAL DIRECTES 578,89 
Temps pels 
usuaris 

784,60 TOTAL DIRECTES 0,00 

    Amortització 2.029,48 56,81    TOTAL VARIABLES 515,35 333,70 Amortització 69,64 TOTAL VARIABLES 849,47 Amortització 0,00 

    Assegurances 297,64 112,28 Propietat 140,93 138,59 Assegurances 27,58 Propietat 93,74 Assegurances 0,00 

    Impostos 99,64 0,00 Assegurances 40,99 139,35 Impostos 26,22 Assegurances 0,00 Impostos 0,00 

    
Estructura/administra
ció 

11,80 133,85 Impostos 13,46 10,55 
Estructura/administra
ció 

3,15 Impostos 0,00 
Estructura/administra
ció 

0,00 

    Aparcament 301,39 17,59 
Aparcament a 
origen 

82,39 20,49 Aparcament 26,59 
Aparcament a 
origen 

0,00 Aparcament 0,00 

    Altres 0,00 8,09 
Aparcament a 
destinació 

28,73 0,00 Altres 4,68 
Aparcament a 
destinació 

0,08 Altres 0,00 

TOTAL USUARIS 805,97 TOTAL FIXOS 710,48 328,62 TOTAL FIXOS 306,50 308,98 TOTAL FIXOS 157,86 TOTAL FIXOS 93,82 TOTAL FIXOS 0,00 

    BENEFICI 202,53 211,93       BENEFICI 336,80     BENEFICI 0,00 

    TOTAL OPERADORS 2.942,48 2.052,52 TOTAL USUARIS 822,06 642,68 TOTAL OPERADORS 1.073,55 TOTAL USUARIS 943,29 TOTAL OPERADORS 735,48 

    
Tarifes i multes a 
usuaris 

585,90 2.052,52 
Construcció i 
manteniment 
d’infraestructures 

0,00 0,00 
Tarifes i multes a 
usuaris 

1.073,55 
Construcció i 
manteniment 
d’infraestructures 

0,00 
Tarifes i multes a 
usuaris 

400,82 

    
Costos de temps de 
recorregut 

3.882,02 0,00 
Explotació 
infraestructures 

0,50 0,00 
Costos de temps de 
recorregut 

322,16 
Explotació 
infraestructures 

0,00 
Costos de temps de 
recorregut 

1.559,10 

    
Costos de temps 
d’accés a la xarxa i 
enllaç 

1.124,85 0,00 
Beneficis 
empreses 
concessionàries 

13,20 1,44 
Costos de temps 
d’accés a la xarxa i 
enllaç 

0,00 
Beneficis 
empreses 
concessionàries 

0,00 
Costos de temps 
d’accés a la xarxa i 
enllaç 

0,00 

TOTAL 
OPERADORS 

23,55 
Costos de temps 
d’espera 

585,90 0,00 
Impostos 
empreses 
concessionàries 

12,39 1,35 
Costos de temps 
d’espera 

0,00 
Impostos 
empreses 
concessionàries 

0,00 
Costos de temps 
d’espera 

0,00 

    TOTAL USUARIS 6.178,66 2.052,52 
TOTAL 
OPERADORS 

25,59 2,79 TOTAL USUARIS 1.395,71 
TOTAL 
OPERADORS 

0,00 TOTAL USUARIS 1.959,92 

TOTAL  809,11 TOTAL  8.554,01 2.061,69 TOTAL  825,43 643,50 TOTAL  1.399,86 TOTAL  972,70 TOTAL  2.294,58 

Taula 112.- Costos unitaris interns dels transport de la RMB pels modes per carretera. 
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COSTOS UNITARIS INTERNS DEL TRANSPORT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA PEL MODE FERROVIARI 

TRANSPORT FERROVIARI  

Transport de mercaderies per ferrocarril  
(€/1000 vehicles-Km) 

Transport de viatgers per ferrocarril 

FGC RENFE TOTAL Cost 
FGC  

(€/1000 veh-
Km) 

Cost  

RENFE 
RODALIES 

(€/1000 veh-
Km) 

RENFE 
REGIONALS 

(€/1000 veh-
Km) 

RENFE 
AVE+LD 

(€/1000 veh-
Km) 

Cost 
TRAMVIA  

(€/1000 veh-
Km) 

Cost 
METRO 

(€/1000 veh-
Km) 

Costos 
infraestructur
a 

Costos 
infraestructur
a 

Costos 
infraestructur
a 

TOTAL 
INFRAESTRUCTUR
A 

1.640,62    
TOTAL 
INFRAESTRUCTUR
A 

1.271,94     1.286,05     1.338,39    
TOTAL 
INFRAESTRUCTUR
A 

4.120,68    
TOTAL 
INFRAESTRUCTURA  658,81    

2.416,95    610,77    666,50    Aprovisionaments 164,42    Personal 494,86     544,37     215,19    Explotació 6.291,42    
Combustible/energi
a 

 358,90    

Costos 
operació 

Costos 
operació 

Costos 
operador 

Personal 1.980,61    Energia de tracció   284,20     312,64     207,03        Personal operatiu  1.959,83    

1.063,30    701,02    700,82     
Cànons i serveis 

ADIF 
 157,45     173,20     940,87        

Personal en 
regulació 

0,00 

          
Altres materials i 

serveis 
 290,13     319,16     303,95        Aprovisionaments  95,31    

Costos 
operador 

Costos 
operador 

Costos usuari     Varis  654,86     720,37     625,90    TOTAL DIRECTES 6.291,42    Aportació pensions  4,09    

1.063,30    701,02    1.015,49    TOTAL DIRECTES 2.145,03 TOTAL DIRECTES 1.881,5 2.069,74    2.292,94    Impostos 0,00 Serveis exteriors  2.232,55    

Costos usuari Costos usuari   Amortització 404,18    Amortitzacions 218,99    240,90    193,11        TOTAL DIRECTES 4.650,68    

2.534,54    967,12   Altres despeses 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00     Impostos 2,56    

                          

                      Amortització 222,89    

          TOTAL FIXOS 218,99 240,90    166,15 TOTAL FIXOS 0,00 TOTAL FIXOS 225,45 

          
TOTAL 

OPERADORS 
2.100,49 2.310,64 2.327,48 

TOTAL 
OPERADORS 

10.412,10 TOTAL OPERADORS 5.161,85 

      TOTAL FIXOS 404,18    
Ingressos per 

tràfic de viatgers 
1.312,46    1.443,77    2.187,91    

Tarifes i multes a 
usuaris 

2.560,37    
Tarifes i multes a 
usuaris 

3.028,10    

      
TOTAL 
OPERADORS 

4.189,83 
Costos de temps 
de recorregut 

3.964,26    3.688,93    3.013,12    
Costos de temps 
de recorregut 

9.898,06    
Costos de temps de 
recorregut 

8.742,53    

      
Tarifes i multes a 
usuaris 

2.506,40 
Costos de temps 

d’accés a la xarxa 
i enllaç 

1.643,49    889,06    1.737,75    
Costos de temps 
d’accés a la xarxa 
i enllaç 

3.868,61    
Costos de temps 
d’accés a la xarxa i 
enllaç 

5.202,85    

      
Costos de temps 
de recorregut 

7.095,11    
Costos de temps 

d’espera 
730,59    739,68    1.419,16    

Costos de temps 
d’espera 

1.477,34    
Costos de temps 
d’espera 

1.227,10    

      
Costos de temps 
d’accés a la xarxa 
i enllaç 

3.914,49    TOTAL USUARIS 7.650,80 6.761,44 8.357,94 TOTAL USUARIS 17.804,38 TOTAL USUARIS 18.200,58 

      
Costos de temps 
d’espera 

2.362,25                    

      TOTAL USUARIS 15.878,25                 

3.480,25 1.311,79 1.378,70    TOTAL VEHICLE 17.561,67 TOTAL 9.553,33 8.741,15 9.053,60 TOTAL  25.656,12 TOTAL  20.334,33 

Taula 113.- Costos unitaris interns dels transport de la RMB pel mode ferroviari. 
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COSTOS UNITARIS INTERNS DEL TRANSPORT A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 

 

Mode de transport 

OPERADORS 

 Combustible Lubricants  
Pneumàtics i altres 
aprovisionaments  

Personal 
Manteniment i 

reparacions  

 €/vehicle-km €/vehicle-km €/vehicle-km €/vehicle-km €/vehicle-km 

Passatgers 

Turisme 0,088 0,005 0,008 --------------- 0,049 

Motocicleta 0,050 0,002 0,020 --------------- 0,018 

Autobús urbà 0,548 0,028 0,017 2,210 0,094 

Autobús interurbà 0,349 ------------- 0,027 0,509 0,192 

Mercaderies 
Carretera àmbit interurbà 0,156 ---------------- 0,013 0,275 0,099 

Carretera àmbit urbà 0,149 ----------------- 0,008 2,248 0,094 

       

 Mode de transport 

OPERADORS 

Aparcament (*) Peatges Multes Amortització Assegurances  

€/vehicle €/vehicle-km €/vehicle-km €/vehicle €/vehicle 

Passatgers 

Turisme 614,75 0,026 0,008 1.051,56 305,86 

Motocicleta 45,23 0,003 0,015 305,83 307,51 

Autobús urbà ------------------------- ---------------- --------------- 18.956,13 4.964,00 

Autobús interurbà 
-------------------------

-- 
0,043 ---------------- 11.837,12 4.774,63 

Mercaderies 
Carretera àmbit interurbà 

-------------------------
- 

0,029 --------------- 130,67 204,46 

Carretera àmbit urbà ------------------------ 0,000 --------------- 843,39 1.720,60 

  

 

Mode de transport 

OPERADORS USUARIS 

 
Taxes  

Estructura / 
administració 

Temps accés a la 
xarxa i enllaç 

Temps espera 
Temps 

recorregut 

€/vehicle €/vehicle €/veh-km €/veh-km €/veh-km 

Passatgers 

Turisme 
102,04 ----------------------

-- 
------------------ ------------------ 

0,332 

Motocicleta 
23,30 ----------------------

-- 
------------------------ 

----------------------
-- 

0,226 

Autobús urbà 463,00 27.237,03 0,662 0,000 3,383 

Autobús interurbà 638,65 7.263,16 0,826 0,000 1,979 

Mercaderies 
Carretera àmbit interurbà 0,00 256,25 ----------------- ------------------ ------------------ 

Carretera àmbit urbà 0,00 2.038,60 ------------------- ------------------ ------------------ 

Taula 114.- Costos unitaris interns del transport per carretera a la RMB. 
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Mode de transport 

COSTOS TOTALS 

 OPERADORS USUARIS 

€/vehicle €/veh-km €/veh-km 

Passatgers 

Turisme 2.074,215 0,596 

Motocicleta 681,877 0,315 

Autobús urbà 51.620,158 2,896 4,046 

Autobús interurbà 24.513,569 1,077 2,806 

Mercaderies 

Carretera àmbit 
interurbà 

591,382 0,573 ---------------- 

Carretera àmbit urbà 4.602,583 2,499 ---------------- 

Taula 115.- Costos unitaris interns del transport a la RMB.
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 Costos externs 

De l’aplicació de la metodologia dels costos externs exposada en el capítol 

corresponent, els resultats que s’obtenen són els indicats en les taules 

següents, referits per a la RMB i per l’any 2014.  

Respecte els costos externs total a la RMB segons el tipus d’externalitat:  

Tipus de cost 
Cost externalitat (M€/any) 

Pes relatiu 
Passatgers Mercaderies TOTAL 

Efecte barrera 400.058.825 195.219.705 595.278.531 15,45% 

Ocupació de l’espai 162.321.425 71.310.551 233.631.975 6,07% 

Danys a la natura 74.576.002 22.613.272 97.189.274 2,52% 

Accidents 907.606.690 86.078.575 993.685.264 25,80% 

Soroll 208.050.786 124.647.376 332.698.162 8,64% 

Contaminació atmosfèrica 421.170.240 414.270.302 835.440.542 21,69% 

Canvi climàtic 75.516.593 47.375.337 122.891.931 3,19% 

Avant-post 243.273.025 92.589.795 335.862.820 8,72% 

Pèrdua plusvàlua 232.484.098 72.949.216 305.433.313 7,93% 

Vibracions 1.006.810   372.382 1.379.193 0,03% 

TOTAL 2.725.057.685 1.127.054.129 3.852.111.813 100,00% 

Pes relatiu 71% 29% 100% 
 

Taula 116.- Costos externs totals anuals a la RMB. 

 

De la darrera taula cal destacar que hi ha tres partides que són les més 

significatives. La de major cost és la dels accidents (993 M€), seguida de la 

contaminació atmosfèrica (835 M€); mentre que les menys important són els 

costos per vibracions (1,4 M€)  seguida dels danys causats al paisatge i la natura 

(97 M€). 
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A continuació es presenten els costos externs unitaris desagregats per mode de 

transport: 

Tipus de cost Tipus mode / infraestructura 
Cost unitari 

€/Km €/1000vehicles-Km 

Efecte barrera 

Autopista 12.355 ---------- 

Carretera principal 5.616 ---------- 

Carretera secundària 4.493 ---------- 

Ferrocarril 10.716 ---------- 

Àmbit urbà ‘--------- ‘--------- 

Ocupació de l’espai 

Autopista 16.231 ---------- 

Carretera principal 7.982 ---------- 

Carretera secundària 7.716 ---------- 

Via urbana 16.118 ---------- 

Ferrocarril 20.852 ---------- 

Tramvia 34.250 ---------- 

Carril bici urbà 8.059 ---------- 

Carril bici interurbà 443 ---------- 

Danys causats al paisatge i a la natura 

Autopista 130.483 ---------- 

Carretera principal 21.625 ---------- 

Carretera secundària 16.894 ---------- 

Ferrocarril 10.443 ---------- 

Canvi climàtic 

Turisme ---------- 3,95 

Motocicleta ---------- 2,00 

Autobús ---------- 23,09 

Furgoneta ---------- 5,75 

Camió ---------- 11,59 

Ferrocarril ---------- 16,51 

Pol·lució atmosfèrica 

Turisme ---------- 21,18 

Motocicleta ---------- 30,62 

Autobús ---------- 162,59 

Furgoneta ---------- 57,11 

Camió ---------- 78,02 

Ferrocarril ---------- 3,22 

Accidents 

Turisme ---------- 37,11 

Motocicleta ---------- 175,69 

Autobús ---------- 54,72 

Furgoneta ---------- 14,28 

Camió ---------- 6,90 

Ferrocarril ---------- 0,15 

Bicicleta ---------- 121,87 

Soroll 

Turisme ---------- 9,62 

Motocicleta ---------- 26,31 

Autobús ---------- 25,26 

Furgoneta ---------- 19,65 

Camió ---------- 13,08 

Ferrocarril ---------- 41,84 

Vibracions FGC ---------- 17,67 

  Rodalies + Regionals ---------- 13,20 

  AVE+LD ---------- 24,12 

  Tramvia ---------- 13,74 

  Metro ---------- 27,57 

Taula 117.- Costos externs unitaris (1000veh-km) a la RMB per mode de transport 
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A continuació es presenten els costos externs unitaris desagregats segons àmbit 

(urbà/interurbà), extrets directament de la font segons la metodologia 

d’anàlisis adoptada: 

Tipus de cost Tipus mode / infraestructura 
Cost unitari 

€/1000vehicles-Km 

Canvi climàtic 

Turisme urbà 4,59 

Turisme interurbà 3,60 

Motocicleta urbana 1,90 

Motocicleta interurbana 2,17 

Autobús urbà 28,36 

Autobús interurbà 17,63 

Furgoneta urbana 6,25 

Furgoneta interurbana 5,07 

Camió urbà 15,13 

Camió interurbà 11,04 

Ferrocarril urbà 16,51 

Ferrocarril interurbà 16,51 

Pol·lució atmosfèrica 

Turisme urbà 44,54 

Turisme interurbà 8,62 

Motocicleta urbana 41,53 

Motocicleta interurbana 9,84 

Autobús urbà 270,84 

Autobús interurbà 50,60 

Furgoneta urbana 86,39 

Furgoneta interurbana 16,86 

Camió urbà 268,22 

Camió interurbà 48,38 

Ferrocarril 3,24 

Accidents 

Turisme urbà 60,91 

Turisme interurbà 24,32 

Motocicleta urbana 208,51 

Motocicleta interurbana 113,18 

Autobús urbà 97,46 

Autobús interurbà 10,51 

Furgoneta urbana 14,00 

Furgoneta interurbana 14,66 

Camió urbà 16,84 

Camió interurbà 5,35 

Ferrocarril 0,15 

Bicicleta urbana 134,10 

Bicicleta interurbana 98,84 
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Tipus de cost Tipus mode / infraestructura 
Cost unitari 

€/1000vehicles-Km 

Soroll 

Turisme urbà 19,46 

Turisme interurbà 4,33 

Motocicleta urbana 39,36 

Motocicleta interurbana 1,43 

Autobús urbà 44,12 

Autobús interurbà 5,76 

Furgoneta urbana 30,01 

Furgoneta interurbana 5,40 

Camió urbà 53,92 

Camió interurbà 6,72 

Ferrocarril urbà 0,00 

Ferrocarril interurbà 75,21 

Taula 118.- Costos externs unitaris (1000veh-km) a la RMB per àmbit. 

A la següent taula es presenten els costos externs unitaris desagregats per mode 

i àmbit de circulació: 

Taula 119.- Costos externs unitaris pels diferents modes de transport a la RMB. 

  Mode de transport Costos externs (€/pax-km) Costos externs (€/veh-km) 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
 P

Ú
B

L
IC

 

Autobús urbà 0,033   0,569   

Autobús interurbà 0,007   0,118   

Taxi 0,105   0,210   

Bicicleta pública 0,153   0,153   

FGC 0,018   0,466   

Renfe Rodalies 0,014 

0,466   

Renfe Regionals 0,022 

Renfe AVE i Llarga Dist. 0,025 

Tramvia 0,010 

Metro 0,021 

TOTAL Transport públic 0,028 0,294   

T
R

A
N

S
P

O
R

T
 P

R
IV

A
T

 

Turisme urbà 0,222   0,258   

Turisme interurbà 0,061   0,068   

Motocicleta urbana 0,396   0,420   

Motocicleta interurbana 0,151   0,160   

Bicicleta urbana 0,153   0,153   

Bicicleta interurbana 0,100   0,100   

TOTAL transport privat 0,129   0,149   

M
E

R
C

A
D

E
R

IE
S

 

Carretera àmbit urbà 0,239   0,084  

Carretera àmbit interurbà 0,031   0,0009   

Ferrocarril FGC 0,022   
0,013 

Ferrocarril Renfe 0,022   

TOTAL mercaderies 0,176 0,180   
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 Resum costos totals i unitaris 

Tenint en compte els costos exposats en els apartats anteriors (interns i 

externs), resulten finalment els següents costos totals per la RMB: 

Concepte Mode carretera (M€) Mode ferrocarril (M€) TOTAL Relatiu 

  Passatgers Mercaderies SUBTOTAL Passatgers Mercaderies SUBTOTAL     

Costos 
Interns 
Totals 

17.440 13.905 31.346 3.441 41 3.482 34.828 90,2% 

Costos 
Externs 
Totals 

2.560 1.115 3.674 100 12 113 3.787 9,8% 

TOTAL 20.000 15.020 35.020 3.541 53 3.595 38.614 100% 

Pes 
relatiu 

51,8% 38,9% 90,7% 9,2% 0,1% 9,3% 100,0%  

 Taula 120.- Costos totals a la RMB segons mode. 

De la taula es dedueix: 

 La importància dels costos totals (interns i externs) del mode carretera 

respecte al mode ferroviari.  

 I que els costos interns representen un 90,2% del conjunt dels costos 

totals de la RMB. 

Finalment, a mode de resum, es presenten de la mateixa forma els costos totals 

unitaris en vehicles-km o cotxe-km i passatgers-km o tones-km per modes de 

transport i àmbit (veure taula següent).   

  

Mode de transport 

€ /vehicles-km o €/cotxe-km €/passatgers-km o €/tones-km 

  
Costos 
interns 

Costos 
externs 

Total 
Costos 
interns 

Costos 
externs 

Total 

T
R

A
N

S
P
O

R
T

 P
Ú

B
L
IC

 

Autobús urbà 16,100 0,569 16,669 0,941 0,033 0,975 

Autobús interurbà 3,502 0,118 3,620 0,205 0,007 0,212 

Taxi 1,400 0,163 1,563 0,797 0,127 0,924 

Bicicleta pública 2,295 0,153 2,448 2,295 0,153 2,448 

FGC 17,562 

0,466 

18,028 0,525 0,014 0,539 

Renfe Rodalies 9,553 10,019 0,453 0,022 0,475 

Renfe Regionals 8,741 9,207 0,476 0,025 0,501 

Renfe AVE i Llarga Dist. 9,054 9,520 0,197 0,010 0,207 

Tramvia 25,656 26,122 1,137 0,021 1,158 

Metro 20,334 20,800 0,763 0,017 0,780 
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TOTAL Transport públic 6,149 0,294 6,442 0,590 0,028 0,618 
T

R
A

N
S
P
O

R
T

 P
R
IV

A
T

 

Turisme urbà 2,869 0,258 3,127 2,556 0,222 2,778 

Turisme interurbà 1,903 0,074 1,978 0,724 0,061 0,784 

Motocicleta urbana 0,687 0,420 1,107 0,648 0,396 1,044 

Motocicleta interurbana 0,502 0,160 0,662 0,473 0,151 0,624 

Bicicleta urbana 1,168 0,153 1,321 1,168 0,153 1,321 

Bicicleta interurbana 0,657 0,100 0,757 0,657 0,100 0,757 

TOTAL transport privat 0,810 0,149 0,959 0,700 0,129 0,829 

M
E
R

C
A

D
E
R

IE
S
 

Carretera àmbit urbà 3,446 0,277 3,723 2,971 0,239 3,210 

Carretera àmbit interurbà 0,744 0,086 0,830 0,266 0,031 0,297 

Ferrocarril FGC 3,480 0,466 3,946 0,128 
0,022 

0,149 

Ferrocarril Renfe 1,312 0,466 1,778 0,061 0,083 

TOTAL mercaderies 2,059 0,180 2,239 0,988 0,087 1,075 

Taula 121.- Costos totals unitaris per mode a la RMB. 

 

A nivell general, en el transport de viatgers es pot observar els menors costos 

del transport públic, destacant l’autobús interurbà i Renfe Rodalies, així com 

els menors costos en el transport de mercaderies dels modes ferroviaris, degut 

a la major capacitat de càrrega i ocupació. 
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9. ANÀLISI COMPARATIVA DELS RESULTATS 2014 I 2012 

En aquest capítol es duu a terme una anàlisi comparativa entre els resultats de  

l’estudi anterior (2012) i la present actualització, des del punt de vista de 1) 

les variables de mobilitat, 2) les variables funcionals, 3) els costos interns, 4) 

els costos externs i 5) els costos totals.  

En aquest sentit, a fi d’obtenir resultats comparables, s’ha realitzat l’anàlisi 

tenint en compte la revisió metodològica respecte els estudis anteriors, això 

és, emprant el mateix simulador de costos del present estudi (2014) amb les 

variables d’entrada dels dos anys a comparar (2012 i 2014). D’aquesta forma, 

les variacions en els costos resultants són derivades dels canvis en la mobilitat, 

les variables funcionals i en els preus durant el període 2012-2014, i resulten 

independents de canvis metodològics.  

 Les variables de mobilitat 

Les variacions de les principals variables de mobilitat es recullen a la Taula 122, 

de la pàgina 223 i s’analitzen a continuació. 

9.1.1. Kilòmetres d’infraestructures 

En el capítol corresponent a Km. d’infraestructures, s’observa que:  

 en el cas de les carreteres no es registra un increment de les vies 

preferents de doble calçada continguda dins de vies d’alta capacitat 

(autopistes/autovies) respecte l’estudi anterior. Només han crescut les 

vies urbanes, d’un 4%. 

 pel que fa a les línies de ferrocarril la seva longitud no ha canviat 

respecte a l’estudi anterior, tal com es recull en la memòria estadística 

del Departament de Territori i Sostenibilitat.  

 l’augment dels quilòmetres de carril bici és, en canvi molt significatiu,  

d’un total del 22,5% respecte l’any 2012, concentrat sobretot en l’àmbit 

interurbà (26%). 

9.1.2. Parc de vehicles 

Pel que fa el parc de vehicles, es registren variacions respecte al 2012 que 

oscil·len entre el -5% i el 1%: 

 Destaca l’increment del 19,8% de les bicicletes privades, en 

correspondència de l’augment en la venda d’aquestes.  
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 També pateix un gran augment el parc de bicicletes públiques degut 

gairebé en la seva totalitat a la pujada del parc de les bicicletes de 

lloguer. 

 El parc de camions i furgonetes registra una baixada significativa de 

gairebé el -5%.  

 Es registren les següents variacions lleus del parc: augment en el cas de 

les motocicletes i els taxis, i reducció  en el cas dels autobusos.  

9.1.3. Vehicles-km 

La variació del veh-km o els cotxes-km és força significativa per alguns modes, 

com és el cas de: 

 El transport per ferrocarril RENFE AVE i LD augmenta fins a un 32%. 

Per contra, es produeix una disminució de RENFE Regionals d’un 14,3%.  

 Les bicicletes públiques, les quals disminueixen al voltant de l’11%. 

Encara que la pujada del parc de bicicletes de lloguer incrementi el parc 

total de bicicletes publiques,  els vehicles-km d’aquestes disminueixen 

molt respecte al 2012 (-17% pel Bicing, -10% en total, considerant també 

els km recorreguts per les bicis de lloguer), així que els costos totals 

disminueixen i els unitaris per veh-km augmenten; els costos unitaris 

del servei de Bicing de fet pugen una mica perquè hi ha menys usos. 

 disminució en un 8,6% dels veh-km dels taxis  

 L’augment significatiu de la mobilitat de l’autobús (6,6%) tant pel que 

fa l’urbà (6,2%) com l’interurbà (7,1%), és a destacar perquè el parc de 

vehicles, al mateix temps, ha baixat lleument, així que es pot concloure 

que ha augmentat l’eficiència d’aquest mode; de fet ha augmentat 

lleugerament també l’ocupació dels autobusos regulars, o sigui els 

passatgers-km han pujat més que els vehicles-km (veure apartat 

següent).  

Pel que fa el turisme privat, segueix la tendència a la baixa d’anys anteriors, 

encara que més moderada, amb una reducció d’un 0,84% dels vehicles-km. Les 

motos també pateixen una lleugera disminució del -0,17%, igual que les 

bicicletes privades, del -0,83%.  

Es pot observar a més que, al contrari del que passa en el transport públic,  el 

transport privat registra una baixada significativa de l’ocupació, donat que 

els passatgers-km baixen més que els vehicles-km (veure apartat següent). 
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9.1.4. Passatgers-km 

Els passatgers-km ó tones-km s’obtenen a partir dels veh-km o cotxes-km i de 

les ocupacions respectives de cada mode, a excepció dels passatgers del 

ferrocarril, donat que alguns operadors proporcionen ambdues dades en les 

seves memòries anuals o a través de dades sol·licitades directament als 

operadors.  

Per als modes de carretera els passatgers-km o tones-km han seguit una 

evolució similar als veh-km, de forma que s’observa una reducció de la 

mobilitat. 

Aquesta tendència s’observa en alguns modes del transport de passatgers per 

ferrocarril.  

 RENFE AVE/LD pateix un augment del 41,7%. 

 RENFE Regionals disminueix un 15,6% en passatgers-km. 

 Els autobusos urbans i interurbans augmenten un 8,33% i  9,12% 

respectivament en passatgers-km. 

 Per altra banda, FGC augmenta un 5,02% en passatgers-quilòmetre que 

és més que l’augment que té en veh-km. 

 El tramvia i el metro, encara que disminueixen en veh-km, augmenten 

en passatgers-quilòmetre un 3,38% i un 0,59% respectivament, degut a 

l’augment en l’ocupació. 

Variables de mobilitat Valor 2014 Valor 2012 Variació 

Km 
Infraestructura 

AUTOPISTES / AUTOVIES 3.531 3.548 -0,47% 

CARRETERES PRINCIPALS 530 532 -0,47% 

CARRETERES 
SECUNDARIES 

3.001 3.016 -0,47% 

VIES URBANES 12.194 11.738 3,88% 

FFCC. CONVENCIONAL 485 485 0,00% 

RENFE AVE i LD 66 66 0,00% 

TRAMVIA 29 29 0,00% 

METRO 103 103 0,00% 

CARRILS BICI 757 618 22,49% 

Parc de 
Vehicles 

TURISMES 2.024.383 2.075.226 -2,45% 

TAXIS 10.929 10.912 0,16% 

MOTOCICLETES 677.966 675.393 0,38% 

CAMIONS I FURGONETES 393.395 412.147 -4,55% 

AUTOBUSOS 5.605 5.656 -0,90% 

BICICLETES PRIVADES 1.738.799 1.452.072 19,75% 

BICICLETES PÚBLIQUES 11.425 9.500 20,26% 
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Variables de mobilitat Valor 2014 Valor 2012 Variació 

vehicles-km 

TURISMES 15.186.659.843 15.314.598.281 -0,84% 

MOTOCICLETES 1.496.137.240 1.498.743.120 -0,17% 

TAXIS 606.575.158 663.482.336 -8,58% 

AUTOBUS URBÀ 138.569.559 130.488.031 6,19% 

AUTOBUS INTERURBÀ 133.946.514 125.028.615 7,13% 

Merc. Carretera Urbà 3.289.703.400 3.353.558.757 -1,90% 

Merc. Carretera 
Interurbà 

3.454.953.138 3.495.894.466 -1,17% 

BICICLETA PRIVADA 324.349.373 327.080.254 -0,83% 

BICICLETA PÚBLICA 33.760.215 37.761.281 -10,60% 

FGC 27.551.038 27.440.765 0,40% 

Metro 83.160.460 85.230.200 -2,43% 

RENFE Rodalies 92.460.126 94.088.011 -1,73% 

RENFE Regionals 15.664.626 18.275.681 -14,29% 

RENFE AVE i LD 12.736.261 9.638.434 32,14% 

Tramvia 5.104.732 5.195.480 -1,75% 

Mercaderies RENFE 28.573.702 27.006.544 5,80% 

Mercaderies FGC 909.779 909.779 0,00% 

passatgers-km 

TURISMES 17.768.392 18.683.810 -4,90% 

MOTOCICLETES 1.585.905 1.588.668 -0,17% 

TAXIS 1.213.150 1.326.965 -8,58% 

AUTOBUS URBÀ 2.369.846 2.204.658 8,33% 

AUTOBUS INTERURBÀ 2.288.696 2.113.895 9,12% 

Merc. Carretera Urbà 3.815.657 3.909.208 -2,39% 

Merc. Carretera 
Interurbà 

9.655.574 9.797.679 -1,45% 

BICICLETA PRIVADA 324.349 327.080 -0,83% 

BICICLETA PÚBLICA 33.760 37.761 -10,60% 

FGC 922.146 878.050 5,02% 

Metro 2.216.630 2.203.650 0,59% 

RENFE Rodalies 1.950.909 1.985.131 -1,72% 

RENFE Regionals 287.805 341.013 -15,60% 

RENFE AVE i LD 586.375 413.914 41,67% 

Tramvia 115.150 111.390 3,38% 

Mercaderies RENFE 612.294 601.706 1,76% 

Mercaderies FGC 24.780 24.832 -0,21% 

Taula 122.- Anàlisi comparatiu de les variables de mobilitat. 
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 Les variables funcionals 

9.2.1. VdT 

El valor del temps emprat en el present estudi se situa en 8,69 €/hora, mentre 

que per l’estudi anterior, emprant la nova metodologia, es situaria en 8,96 

€/hora (respectivament en euros 2014 i 2012).  Això és una variació del valor 

del temps de -2,99 %. 

9.2.2. Ocupacions 

Les ocupacions presenten els següents canvis:  

 Per la majoria de modes de carretera l’ocupació s’ha mantingut constant 

a diferència del turisme, que ha patit una baixada d’un 4%, passant d’ 

1,22 a 1,17 passatgers/vehicle. 

 Pels modes ferroviaris de passatgers s’han registrat pujades de 

l’ocupació degut a una pujada dels viatgers mentre que el nombre de 

vehicles-quilòmetre oferts disminueix lleugerament, això significa una 

millora en l’ús dels recursos. La única baixada en ocupació afecta als 

regionals, amb un retrocés de 1,54%.  

 Pel que fa a les mercaderies en els modes ferroviaris, les ocupacions han 

disminuït en les dues xarxes d’ADIF i FGC -3,82% i -0,21% respectivament. 

Variables FUNCIONALS 
Estudi 
2014 

Estudi 
2012 

Unitats 
Increment 

% 

Ocupació dels 
vehicles  

Turismes 1,17 1,22 Passatger/veh -4,10% 

Motocicleta 1,06 1,06 Passatger/veh 0,00% 

Bicicleta 1,00 1,00 Passatger/veh 0,00% 

Taxi 2,00 2,00 Passatger/veh 0,00% 

Autobús regular 14,18 13,90 Passatger/veh 2,00% 

Autobús discrecional 20,00 20,00 Passatger/veh 0,00% 

Metro 26,65 25,86 Passatger/cotxe 2,90% 

Tramvia 22,56 21,44 Passatger/cotxe 5,42% 

FGC 33,47 32,00 Passatger/cotxe 4,59% 

Rodalies 21,10 21,10 Passatger/cotxe 0,00% 

Regional 18,37 18,66 Passatger/cotxe -1,76% 

AVE i LD 46,04 42,94 Passatger/cotxe 7,32% 

Mercaderies RENFE 21,43 22,28 Tones/cotxe -3,90% 

Mercaderies FGC 27,29 27,29 Tones/cotxe 0,00% 

Furgoneta 1,20 1,20 Tones/veh 0,00% 

Camió 9,25 9,25 Tones/veh 0,00% 

 Taula 123.- Anàlisis comparatiu de les variables funcionals (VdT i Ocupació). 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 225 de 252 
 

 

 

9.2.3. Velocitats de recorregut 

Pel que fa a les velocitats de recorregut, les variacions entre 2012 i 2014 són 

poc significatives a excepció de: 

 La motocicleta en àmbit urbà, que augmenta un 9,84% passant de 39,5 

a 45 km/h. 

 La bicicleta urbana disminueix un 7,19%, de 9,6 a 9 km/h. 

 Pel que fa a RENFE, Rodalies disminueix un 7,36% (de 53 a 49,1 km/h)  i 

RENFE Regionals augmenta un 15% (de 56 a 64,4 km/h). 

9.2.4. Consum i emissions 

Els valors de consum i emissions pel 2012 i 2014 segueixen la metodologia 

detallada en l’apartat 4.2.3. Aquests valors depenen principalment de la 

mobilitat i les velocitats dels vehicles. Així doncs s’observen disminucions en 

les emissions degut a la reducció general de la mobilitat, a més de la renovació 

del parc de vehicles, amb motors més eficients i menys contaminants. 

 

 Els costos interns 

Tal i com es va fer en l’estudi anterior, els costos interns totals de cada mode 

de transport són el resultat d’adoptar la següent expressió: 

iiii

TOTAL CICOCUCI    ( 27 ) 

On:  

 CIiTOTAL: Cost intern total pel mode de transport i 

 CUi: Cost usuari del mode de transport i 

 COi: Cost operador del mode de transport i 

 CIi: Cost infraestructura del mode de transport i 

  

Així doncs, s’inclou el cost de la infraestructura per cada mode i, de manera 

anàloga a l’estudi anterior, el cost intern total del transport de la RMB serà la 

suma dels costos interns totals de cadascun dels modes de transport.  
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Tenint present aquestes premisses, a continuació es justificaran les variacions 

més significatives respecte a l’estudi del 2012 pel que fa als costos interns, que 

es detallen a les taules de les següents pàgines (Taula 124, Taula 125,Taula 

126). 

Els costos interns totals han baixat degut bàsicament a la disminució en la 

mobilitat i el menor valor del temps respecte el 2012. 

Primerament es fa èmfasis en el turisme privat, el qual representa un dels 

majors costos de la RMB (veure Taula 124). 

 Pel que fa a les variacions negatives, s’apliquen amb: 

o La disminució en la mobilitat és el que causa un major efecte en 

els costos. Això es veu repercutit en partides com el temps de 

recorregut i les assegurances entre d’altres. Aquesta disminució 

també es veu reflectda en el parc de vehicles pel qual el cost de 

partides com el de propietat-amortització també disminueix. 

o També degut a aquesta menor mobilitat, experimentada sobretot 

per carretera, i a la renovació del parc amb vehicles més eficients 

i menys contaminants, hi ha una reducció en el consum de 

combustible i els costos que en depenen.  

 Pel que fa a les variacions positives, en la Taula 124 pot observar-se que, 

per una banda són degudes a la variació interanual de l’IPC i per l’altra 

a les pujades que experimenten el número d’aparcaments o impostos.  

En el cas dels autobusos urbans hi ha hagut un augment en la mobilitat 

d’aquests en viatgers-km i en vehicles-km. Això influeix directament en altres 

partides vinculades com són lubricants i pneumàtics entre d’altres.  

També cal remarcar l’augment del voltant del 4% en els costos del temps degut 

al major nombre de viatgers transportats.  

Pel que fa als autobusos interurbans l’augment en la mobilitat és major (d’un 

7,1%) fet que propicia l’augment dels costos en algunes partides. En referència 

a l’augment que es produeix en els peatges, aquest es deu a que en vies de 

peatge, la composició d’autobusos passa d’un 3% al 2012 a un 7% al 2014 en 

relació al total de pesants. 

El taxi experimenta entre l’any 2012 i el 2014 una disminució del 7,8%, raonable 

tenint en compte la disminució de la mobilitat en veh-km i passatgers-km 
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d’aquest mode (-8,6% dels veh-km i passatgers-km %) així com també del poc 

increment dels preus unitaris seguint la tendència de l’IPC. 

Amb tot, es pot concloure que amb un increment molt moderat dels costos de 

Transport Públic (0,3% = 25M€), degut bàsicament a la millora dels serveis 

d’autobús urbà i interurbà (amb més veh-km ofertats), s’obté una disminució 

important dels costos del transport privat (-4,4% = 765 M€). 

En el transport de mercaderies per carretera, hi ha poca variació entre els 

respectius anys. La disminució es deu principalment a una baixada dels 

vehicles-km —d’un1,90% en àmbit urbà i un 1,17% en àmbit interurbà. 

Pel que fa a la comparativa dels costos totals interns del mode ferroviari, 

aquesta s’ha basat en l’agrupació de les despeses segons es tracti dels 

operadors o dels usuaris i que queda recollida en la Taula 125. Els costos 

d’aquest mode pugen per la pujada dels vehicles-km. 

Els aspectes més significatius que es poden destacar observant  la taula són:  

 Tant RENFE com Metro experimenten una caiguda en els costos totals 

degut a la menor mobilitat, encara que els  costos d’operador augmenten 

per l’increment de personal, amortitzacions i material ferroviari. 

 En el cas de FGC i Tramvia, els costos d’usuari augmenten degut a 

l’augment de passatgers-km, de la mateixa manera que augmenten els 

costos de l’operador.  

Finalment, si s’observa la comparativa de costos del transport de mercaderies 

per ferrocarril presentada a la Taula 126, els costos augmenten tant en RENFE 

com en FGC un 6,78% i un 1,58% respectivament. A nivell general, els costos 

són majors degut a l’augment en alguns serveis oferts per Renfe. 
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TRANSPORT DE PASSATGERS PER CARRETERA 

Transport privat de viatgers per carretera   Transport públic de viatgers per carretera 

Cost 
VEHICLE PRIVAT (€)   

  AUTOBÚS URBÀ (€) AUTOBÚS INTERURBÀ (€)   TAXI (€) 

2014 2012 
Variació 

(%) 
Motiu Cost 2014 2012 

Variació 
(%) 

2014 2012 Variació (%) Motiu 2014 2012 
Variaci
ó (%) 

TOTAL MANT. 
INFRA. 

52.409.509    48.725.421    7,56%   TOTAL MANT. INFRA.  3.274.724    2.786.563 17,52% 1.836.574    1.580.895 16,17%   2.519.690 2.544.755 -0,98% 

Combustible/energia 1.411.369.723  1.509.903.371    -6,53%   Combustible/energia  75.907.540    66.630.934 13,92%  46.757.883    49.977.844 -6,44%  55.323.537 65.596.237 -15,66% 

Lubricants  75.932.059     72.838.789    4,25%   Lubricants  3.828.499    2.864.062 33,67%  1.771.061    1.613.787 9,75%   
3.109.064 

 
3.367.585 -7,68% 

Pneumàtics i altres 
aprovisionaments 

 144.858.976    145.572.091    -0,49%   
Pneumàtics i altres 
aprovisionaments 

 2.310.168    2.358.497 -2,05%  3.598.473    3.398.615 5,88% 
  
  
  
Augment 
de busos en 
la 
composició 
del trànsit 
d’un 3% a 
un 7% en 
vies de 
peatge 

4.863.650,53 
 
 

5.501.120 -11,59% 

Manteniment i 
reparacions 

 778.812.762    769.557.827    1,20%   Personal  306.210.366    266.676.685 14,82%  68.171.238    62.739.329 8,66% 251.838.172 247.000.431 1,96% 

Peatges  392.833.019    355.944.410 10,36%   
Manteniment i 
reparacions 

 13.070.257    13.258.472 -1,42%  25.737.153    23.955.990 7,44% 36.002.330 38.389.042 -6,22% 

Multes  144.751.013    146.643.987 -1,29%   Peatges  0 0   5.702.395    2.205.250 158,58% 0 0  

Temps de 
recorregut 

 5.377.026.107    5.791.955.273    -7,16%   TOTAL DIRECTES  401.326.830    351.788.650 14,08% 151.738.203 143.890.815 5,45%   351.136.754 359.854.415 -2,42% 

TOTAL VARIABLES 8.325.583.659    8.792.415.748 -5,31%   Amortització  39.313.115    40.196.019 -2,20%  41.798.655    41.904.325 -0,25%   42.243.031 41.431.555 1,96% 

Propietat  2.347.606.288    3.063.412.602 -23,37%   Assegurances  10.294.840    10.991.373 -6,34%  16.859.949    17.094.845 -1,37%   16.733.086 16.411.648 1,96% 

Assegurances  831.006.787    878.449.258 -5,40%   Impostos  960.216    807.383 18,93%  2.255.169    2.265.982 -0,48%   15.906.111 15.600.559 1,96% 

Impostos  223.478.609    221.167.661 1,04%   Estructura/administració  56.486.875    50.472.928 11,92%  25.647.315    25.167.116 1,91%   1.902.498 1.865.952 1,96% 

Aparcament origen  1.281.872.794 1.137.282.194    12,71%   Aparcament 0 0  0 0 0   16.130.851 15.820.981 1,96% 

 Aparcament 
destinació 

 436.283.907    430.126.452    1,43%   Altres 0 0  0 0 0   2.837.059 2.782.560 1,96% 

TOTAL FIXOS 5.120.248.385 5.730.438.167 -10,65%   TOTAL FIXOS 107.055.046 102.467.703 4,48% 86.561.088 86.432.268 0,15%   95.752.636 93.913.255 1,96% 

TOTAL USUARIS 13.445.832.045 14.522.853.915 -7,42%   TOTAL OPERADORS 508.381.876 454.256.353 11,92% 238.299.291 230.323.083 3,46%   651.187.240 698.628.579 -6,79% 

         
Tarifes i multes a 
usuaris 

465.362.060 403.225.688 15,41% 210.668.213 198.164.691 6,31%   651.187.240 698.628.579 -6,79% 

Nou ús 
d’infraestructures 

7.633.678 7.633.765 0,00%   
Costos de temps de 
recorregut 

1.304.092.677    1.266.768.017 2,95% 122.577.305 115.472.795 6,15%   195.414.545 220.001.890 -11,18% 

Beneficis empreses 
concessionàries 

202.574.550 252.182.912 -19,67% 
  

Costos de temps d’accés 
a la xarxa i enllaç 

256.372.396 257.257.840 -0,34% 51.179.651 50.708.011 0,93%   0 0  

Impostos empreses 
concessionàries 

 190.258.469    103.761.498 83,36%   
Costos de temps 
d’espera 

127.865.552 128.307.166 -0,34% 31.332.766 31.044.022 0,93%   0 0  

TOTAL OPERADORS 467.822.124 556.148.927 18,88%   TOTAL USUARIS 2.153.298.550 2.055.558.711 4,75% 415.757.935 395.389.519 5,15%   846.601.785 918.630.469 -7,84% 

TOTAL MODE 13.498.241.554 14.571.579.336 -7,37%   TOTAL MODE 2.230.955.993 2.135.243.374 4,48% 469.055.516 452.161.115 3,74%   849.121.475 921.175.224 -7,82% 

Taula 124.- Anàlisi comparatiu dels costos interns del transport de passatgers pel mode terrestre. 

 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 229 de 252 
 

 

TRANSPORT DE PASSATGERS PEL MODE FERROVIARI 

  

TRAMVIA METRO RENFE FGC 

2014 2012 Variació 2014 2012 Variació 2014 2012 Variació 2014 2012 Variació 

Usuaris 90.886.613    90.035.380    0,95% 1.513.568.037    1.519.851.388    -0,41% 919.758.937    921.707.038    -0,21% 437.462.005    433.078.779  1,01% 

Operadors 53.150.990 53.096.180 0,10% 429.262.000 427.422.000 0,43% 387.611.391 382.847.070 1,24% 115.434.069 112.828.376 2,31% 

Total mode 130.967.603 130.691.561 0,21% 1.691.012.037 1.706.583.388 -0,91% 1.135.537.777 1.138.765.069 -0,28% 483.842.264 481.226.827 0,54% 

 Taula 125.- Anàlisi comparatiu dels costos interns del transport de passatgers pel mode ferroviari. 

 
TRANSPORT DE MERCADERIES 

Per carretera   Per ferrocarril 

  ÀMBIT URBÀ ÀMBIT INTERURBÀ   FGC RENFE 

  2014 2012 Variació 2014 2012 Variació   2014 2012 Variació 2014 2012 Variació 

TOTAL MANT. INFRA. 33.017.502 31.129.511 6,06% 27.300.967 28.808.259 -5,23%   2.198.890 2.166.010 1,52% 17.452.049 16.489.115 5,84% 

Combustible/ 
energia 

489.052.354 545.712.469 -10,38% 539.896.667 597.444.634 -9,63%      
 

    

 

Lubricants 0 0 
 

0 0             
 

Pneumàtics i altres 
aprovisionaments 

26.326.768 27.092.703 
-2,83% 

45.355.753 47.197.603 -3,90%       
 

    

 

Personal 7.396.447.472 7.437.039.579 -0,55% 949.207.492 950.743.637 -0,16%            
 

Manteniment i 
reparacions 

307.896.134 312.339.025 
-1,42% 342.677.800 

345.566.224 -0,84%       
 

    

 

Peatges  0 0 
 

100.834.840 94.022.940 7,24%            
 

TOTAL DIRECTES 8.219.722.728 8.322.183.776 -1,23% 1.977.972.552 2.034.975.040 -2,80%            
 

Amortització 331.784.631 434.631.446 -23,66% 51.403.547 63.302.946 -18,80%            
 

Assegurances 676.875.183 704.112.898 -3,87% 80.433.994 80.348.666 0,11%            
 

Impostos 0 0  0 0            
 

Estructura / 
administració 

801.973.180 844.640.208 -5,05% 100.809.346 101.436.619 -0,62%       
 

    

 

Aparcament 105.899.043 171.009.131 -38,07% 12.760.782 19.413.439 -34,27%            
 

Altres 47.196.147 68.634.063 -31,24% 7.376.437 10.077.245 -26,80%            
 

TOTAL FIXOS 1.963.728.184 2.223.027.745 -11,66% 252.784.106 274.578.915 -7,94%            
 

BENEFICI 1.118.999.004 1.026.182.575 9,04% 310.345.855 307.867.098 0,81%            
 

TOTAL OPERADORS 11.302.449.916 11.571.394.096 -2,32% 2.541.102.513 2.617.421.053 -2,92%   967.372 951.072 1,71% 20.030.711 18.613.111 7,62% 

Tarifes i multes a 
usuaris 

11.302.449.916 11.571.394.096 
-2,32% 

2.541.102.513 2.617.421.053 -2,92%       
 

    

 

Costos de temps de 
recorregut 

0 0 

 

0 0        
 

    

 

Costos de temps 
d’accés a la xarxa i 
enllaç 

    

 

           
 

    

 

TOTAL USUARIS 11.302.449.916 11.571.394.096 -2,32% 2.541.102.513 2.617.421.053 -2,92%   2.305.867 2.196.979 4,96% 27.634.128 20.765.092 33,08% 

TOTAL MODE 11.335.467.418 11.602.523.608 -2,30% 2.569.910.772 2.644.339.596 -2,81%   3.166.262 3.117.083 1,58% 37.482.760 35.102.226 6,78% 

Taula 126.- Anàlisi comparatiu dels costos interns del transport de mercaderies. 
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 Els costos externs 

Els valors obtinguts pel que es refereix als costos externs es resumeixen en la 

taula a continuació i es detallen a la Taula 127. 

En general es registra una baixada total dels costos externs d’aproximadament 

un 6,15%. 

La Taula 127 mostra els valors dels costos externs per partida, en euros/any, 

de l’anterior estudi de 2012, i els valors obtinguts en la darrera actualització 

del 2014.  

Tipus de cost 
Estudi 2014 

(M€) 
Estudi 2012 

(M€) 
Variació (%) 

Efecte barrera 595,3 748,5 -20,47% 

Per ocupació de l’espai 233,6 336,8 -30,64% 

Danys causats al paisatge i a la natura 97,2 95,6 1,71% 

Canvi climàtic 122,9 162,6 -24,42% 

Per contaminació atmosfèrica 835,4 821,1 1,75% 

Els accidents 993,7 997,6 -0,39% 

Processos avant-post 335,9 331,9 1,21% 

Soroll 332,7 309,5 7,48% 

Variació de la plusvàlua immobiliària 305,4 300,9 1,52% 

Vibracions 1,4 1,4 -1,91% 

TOTAL 3.852,1 4.104,4 -6,15% 

Taula 127.- Comparativa dels costos externs considerats en l’estudi del 2012 i en l’actual 
estudi del 2014. 

Les principals variacions en els costos externs són en les partides de: ocupació 

de l’espai (-30,6%), efecte barrera (-20,47%) i canvi climàtic (-24,4%) mentre 

que les altres no sobrepassen variacions de +/- 15%. 

A continuació es detallen les causes de les variacions més significatives trobades 

en cadascun dels costos externs: 

 El decrement que es produeix en el cost de l’ocupació de l’espai, és 

degut totalment a la disminució dels preus del sòl tant residencial com 

industrial. 

 La reducció del 24% del cost del canvi climàtic és deguda a la disminució 

de la mobilitat i, per tant, de les emissions, així com a la disminució de 

les emissions totals difuses dins del marc de compliment del protocol de 

Kyoto; això implica una baixada del preu per tona permesa (-19% 

respecte el preu de 2012) i també en la seva valoració perquè al 2014 no 
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s’ha sobrepassat de molt el llindar objectiu del protocol de Kyoto a nivell 

de Catalunya, així que el preu unitari de valoració de les emissions 

resulta més baix.  

 La disminució d’un 20% de l’efecte barrera és sobretot per la disminució 

dels desplaçaments en modes no motoritzats, l’augment del viari 

pacificat i la disminució del valor del temps. 

Respecte a altres canvis menors: 

 La contaminació atmosfèrica té un augment subtil pels costos que 

varien amb l’IPC. 

 Pel que fa als accidents, es produeix una disminució dels costos subtil 

(aproximadament un 0,4%) ja que el nombre d’accidents del 2014 no ha 

variat gaire respecte al 2012.  

 El soroll augmenta degut a l’increment dels costos relacionats amb l’IPC 

i per l’augment de la velocitat de recorregut d’alguns vehicles com la 

motocicleta. Augment dels quilòmetres de xarxa urbana. 

 El cost de les vibracions es mantenen quasi constants, sense que pateixin 

cap alteració. 

 Els processos avant-post tenen un augment petit relacionat amb l’IPC. 

 Finalment, l’augment de la variació de la plusvàlua immobiliària (1,52%) 

és degut a l’augment del mercat  de l’habitatge d’un 2%. 

 

Tot plegat fa que la disminució dels costos externs totals respecte l’estudi 

anterior sigui d’un 6,15%, que resulta de tot el conjunt de canvis que s’acaben 

d’esmentar. 
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 Els costos totals 

El darrer anàlisi comparatiu fa referència els costos totals (interns i externs), 

que es recullen en la Taula 128.  

 

Cost 2014 2012 Variació 

Costos interns 34.827.560.381 36.054.622.339 -3,40% 

Costos externs 3.852.111.813    4.104.418.457 -6,15% 

Costos totals 38.614.341.433 40.159.040.796 -3,85% 

Taula 128.- Comparativa dels costos totals d’ambdós estudis.      

 

Les diferències respecte l’estudi anterior, detallades en els apartats 9.3 i 9.4, 

mostren que els costos totals han baixat un 3,85%, els interns han baixat un 

3,4% i els externs, un 6,15%.  
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ANNEX 1: Variables de mobilitat i funcionals 
Parc de vehicles 

El parc de vehicles per a cada mode es presenta en el apartat següent, pel que 

fa els taxis, a la següent taula s’especifiquen les llicències considerades: 

Municipis fora de l’AMB però 
que pertanyen a la RMB 

Nº llicències 
de taxis 

Comentaris Font 

Municipis AMB 10.470 

7665 dièsel, 2139 
híbrids, 589 GLP, 34 

Gas Natural, 25 
biodièsel, 18 elèctrics 

IMT 

Sabadell 143 133 dièsel, 10 híbrids Ràdio Taxi Sabadell 

Terrassa 96 89 dièsel, 7 híbrid Ajuntament Terrassa 

Mataró 88 85 dièsel, 3 híbrids Ajuntament Mataró 

Granollers 40 37 dièsel, 3 híbrid Ajuntament Granollers 

Vilanova i la Geltrú 26 25 dièsel, 1 híbrid Ajuntament Vilanova 

Martorell 18 18 dièsel Ajuntament Martorell 

Vilafranca del Penedès 23 
21 dièsel, 1 GLP, 1 

híbrid 
Ajuntament Vilafranca 

del Penedès 

Rubí 25 25 dièsel Ajuntament Rubí 

Taula 129.- Llicències de taxis de la RMB. Font: IMT i consulta als Ajuntaments 

 
Vehicles-km / Cotxes-km 

S’adjunta una taula resum on es presenten les principals dades de mobilitat que 

s’han tingut en compte per a la realització d’aquest estudi: veh-km o cotxes-

km per tipus de vehicle i àmbit de circulació. 

Vehicle Combustible Parc  
Veh-km / Cotxe-km 

urbans interurbans totals 

Turisme privat 

Benzina 1.038.892 2.600.456.619 5.193.177.006 7.793.633.625 

Gasoil 977.530 2.446.861.039 4.886.442.786 7.333.303.825 

Biodièsel 0 0 0 0 

GLP 0 0 0 0 

Gas Natural 7 17.522 34.991 52513 

Híbrid 6.787 16.988.579 33.926.618 50915198 

Elèctric 1.167 2.921.124 5.833.559 8754683 

TOTAL TURISME PRIVAT 2.024.383 5.067.244.883 10.119.414.960 15.186.659.843 

Taxi 

Benzina 0 0 0 0 

Gasoil 8.098 369.287.021 123.095.674 492.382.694 

Biodièsel 25 1.140.056 380.019 1.520.075 

GLP 590 26.905.328 8.968.443 35.873.770 

Gas Natural 59 2.690.533 896.844 3.587.377 

Híbrid 2.139 97.543.213 32.514.404 130.057.617 

Elèctric 18 820.841 273.614 1.094.454 

TOTAL TAXIS 10.929 454.931.368 151643789,4 606.575.158 

Motocicletes i 
ciclomotors 

Benzina 676.548 979.050.646 513.957.348 1.493.007.994 

Elèctric 1.418 2.052.026 1.077.221 3.129.246 

TOTAL MOTOCICLETES 677.966 981.102.671 515.034.569 1.496.137.240 

Bicicleta privada   1.738.799 200.148.689 124.200.684 324.349.373 

Bicicleta pública - Bicing   6.000 28.018.085 0 28.018.085 

Bicicleta pública –Bicing 
elèctric  

0 0 
0 

0 

Bicicleta pública –Bicis de 
lloguer  

5.425 5.742.130 
0 

5.742.130 
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Vehicle Combustible Parc  
Veh-km / Cotxe-km 

urbans interurbans totals 

TOTAL BICICLETES 1.744.799 228.166.773 124.200.684 352.367.458 

Mercaderies lleugeres 

Benzina 54.077 457.850.925 332.949.990 790.800.915 

Gasoil 312.144 2.642.813.377 1.921.858.492 4.564.671.870 

Biodièsel 0 0 0 0 

GLP 0 0 0 0 

Gas Natural 271 2.294.462 1.668.536 3.962.998 

Elèctric 0 0 0 0 

Hidrogen 0 0 0 0 

TOTAL MERCAD. LLEUGERES 366.492 3.102.958.764 2.256.477.019 5.359.435.783 

Mercaderies pesants 

Benzina 406 2.818.211 18.086.507 20.904.718 

Gasoil 25.988 180.393.250 1.157.714.656 1.338.107.905 

Biodièsel 0 0 0 0 

GLP 0 0 0 0 

Gas Natural 509 3.533.175 22.674.956 26.208.132 

Elèctric 0 0 0 0 

Hidrogen 0 0 0 0 

TOTAL MERCAD. PESADES 26.903 186.744.636 1.198.476.119 1.385.220.755 

TOTAL MERCADERIES 393.395 3.289.703.400 3.454.953.138 6.744.656.538 

Autobusos regulars 

Benzina 0 258.376 251.098 509.474 

Gasoil 0 59.332.498 57.661.186 116.993.684 

Biodièsel 0 0 0 0 

Gas Natural 0 4.650.766 4.519.760 9.170.526 

Híbrid 0 1.550.255 1.506.587 3.056.842 

Elèctric 0 35.233 34.241 69.474 

Hidrogen 0 0 0 0 

TOTAL REG 0      65.827.128    63.972.872 129.800.000 

Autobusos discrecionals 

Benzina 0 285.519 274.651 560.170 

Gasoil 0 65.565.524 63.069.909 128.635.433 

Biodièsel 0 0 0 0 

Gas Natural 0 5.139.340 4.943.722 10.083.062 

Híbrid 0 1.713.113 1.647.907 3.361.021 

Elèctric 0 38.934 37.452 76.387 

Hidrogen 0 0 0 0 

TOTAL DISCR 0      72.742.431    69.973.642 142.716.073 

Autobusos 

Benzina 22 543.895 525.749 1.069.644 

Gasoil 5.052 124.898.022 120.731.095 245.629.117 

Biodièsel 0 0 0 0 

Gas Natural 396 9.790.106 9.463.483 19.253.589 

Híbrid 132 3.263.369 3.154.494 6.417.863 

Elèctric 3 74.167 71.693 145.861 

Hidrogen 0 0 0 0 

TOTAL AUTOBUSOS 5.605 138.569.559 133.946.514 272.516.073 

Ferroviari 

Renfe rodalies   17.876.722 74.583.404 92.460.126 

Renfe regionals   0 15.664.626 15.664.626 

MD   0 14.827.713 14.827.713 

AVANT   0 836.913 836.913 

AVE+LD   0 12.736.261 12.736.260 

AVE  0 6.930.831 6.930.831 

LD   0 5.805.429 5.805.429 

FGC (Total)   12.263.299 19.181.058 31.444.357 

FGC (RMB)   12.263.299 15.287.739 27.551.038 

Metro   83.160.460 0 83.160.460 

Tramvia   5.104.732 0 5.104.732 

Mercaderies   0    29.483.481    29.483.481 

Elèctric   0    23.637.959    23.637.959 

Diesel   0      5.845.522    5.845.522 

TOTAL FERROVIARI   120.539.041 118.405.213 147.755.510 

TOTALS (sense ferroviari) 4.857.077 10.159.718.654 14.499.193.655 24.658.912.309 

TOTALS (lleugers)   1.655.185.357 13.042.570.337 22.648.808.023 

TOTALS (pesats) 32.508 325.314.195 1.332.422.633 1.657.736.828 

Taula 130.- Taula resum dels veh-km de cada mode per àmbit de circulació. FONT: Elaboració 
pròpia a partir de les dades proporcionades per TransMet Xifres 2014, Institut Cerdà10 i ATM. 
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Viatgers-km / tones-km 

S’adjunta una taula resum on es presenten les principals dades de viatgers-km 

o tones-km per tipus de vehicle i àmbit de circulació que s’han tingut en compte 

per a la realització d’aquest estudi:. 

Viatgers/Tones - Km 

Mode Àmbit Valor 

TRANSPORT PÚBLIC 

Autobús regular 

urbà 914.997.079 

interurbà 889.222.921 

total 1.804.220.000 

Autobús discrecional 

urbà 1.454.848.620 

interurbà 1.399.472.840 

total 2.854.321.460 

Autobús regular i discrecional 

urbà 2.369.845.699 

interurbà 2.288.695.761 

total 4.658.541.460 

Taxi 

urbà 489.489.470 

interurbà 723.660.846 

total 1.213.150.315 

Bicicleta pública (Bicing i bicicletes de lloguer) 33.760.215 

FGC 922.145.815 

Renfe Rodalies 1.950.908.650 

Renfe Regionals 287.805.103 

AVE+LD 586.375.151 

Tramvia (tot urbà) 115.150.000 

Metro (tot urbà) 2.216.630.000 

TOTAL TRANSPORT PÚBLIC   11.984.466.709 

TRANSPORT PRIVAT     

  
Turisme privat 
 

urbà 6.182.038.757 

interurbà 12.345.686.252 

total 18.527.725.009 

  
Motocicleta 
 

urbà 1.039.968.832 

interurbà 545.936.643 

total 1.585.905.474 

  
Bicicleta privada 
  

urbà 200.148.689 

interurbà 124.200.684 

total 324.349.373 

TOTAL TRANSPORT PRIVAT   20.437.979.856 

MERCADERIES     

  
Mercaderies carretera furgonetes 
 

urbà 2.606.485.361 

interurbà 1.895.440.696 

total 4.501.926.057 

 
Mercaderies carretera camions 
 

urbà 1.209.171.518 

interurbà 7.760.132.871 

total 8.969.304.389 

Mercaderies FGC   24.780.399 

Mercaderies Renfe   612.293.615 

TOTAL MERCADERIES   14.108.304.460 

Taula 131.- Taula resum dels viatgers-km o tones-km de cada mode per àmbit de circulació. 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per TransMet Xifres 2014,  

Institut Cerdà10 i ATM. 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 237 de 252 
 

 

Quilometres d’infraestructura 

Infraestructura ferroviària 

A continuació es presenta una taula resum on consten els quilòmetres 

d’infraestructura de tots els modes ferroviaris considerats en funció de l’àmbit 

de circulació i de l’objecte del transport. 

Tipus de Xarxa Longitud total 
Trams en àmbit 

urbà 
Trams en àmbit 

interurbà 

Alta Velocitat 65,79 18,16 47,63 

ADIF convencional 443,67 197,27 246,4 

Rodalies + Regionals 343,67 197,27 146,4 

Rodalies exclusiu 28 - 28 

Mercaderies exclusiu 72 - 72 

FGC passatgers 113,61 73,76 39,85 

FGC mercaderies 16,17 - 14,15 

Tramvia 29,1 29,1 - 

Metro 102,6 102,6 - 

Taula 132.- Classificació de  la Xarxa ferroviària segons àmbits urbà/interurbà considerada al 
present Estudi. Font: elaboració pròpia a partir de dades DTES.  

Infraestructures viàries interurbanes 

A continuació es presenta una taula resum on consten els quilòmetres 

d’infraestructura viària considerada en funció del tipus de xarxa i de l’àmbit 

de circulació. 

XARXA BÀSICA 
XARXA 

COMARCAL 
XARXA 
LOCAL 

  

Autopist
a 

Autovi
a 

Via 
Prefere
nt doble 
calçada 

Carreter
a doble 
calçada 

Via 
Prefere
nt de 

calçada 
única 

Carreter
a 

calçada 
única 

Carreter
a doble 
calçada 

Carreter
a 

calçada 
única 

Carretera 
calçada 
única 

TOTAL Any 

352,1 80,1 65,9 25,5 4,9 226,3 15,3 532,7 749,0 2.051,80 2012 

352,1 80,1 65,9 25,5 4,9 226,3 15,3 532,7 749,0 2.051,80 2014 

Taula 133.- Classificació de la Xarxa viària interurbana segons àmbits. Font: MCrit.  

 

Infraestructures viàries urbanes 

S’ha fet una aproximació amb la dada de 2012 proporcionada pel Departament 

de Territori i Sostenibilitat i el valor de quilòmetres de xarxa urbana de 

carreteres del Ministerio de Fomento de 1997, obtenint un valor de 12.194 km. 
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Xarxa de carrils bici 

Els valors de quilòmetres de xarxa ciclable en la Regió Metropolitana de 

Barcelona s’han obtingut del Pla Director de Mobilitat (Informe seguiment 01 

2016-02) on s’indiquen els valors segons els àmbits urbà i interurbà.  

Així doncs els valors són els següents: 

 Carril bici urbà: 550 km 

 Carril bici interurbà: 207 km 
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ANNEX 2: Corbes de consum i emissions 

Per a l’obtenció del consum de combustible i de les emissions s’han utilitzat les 

metodologies explicades en l’apartat 4.2.3. Mitjançant aquestes metodologies 

s’han obtingut una sèrie d’equacions que permeten calcular el consum de 

combustible i les emissions de CO2, NOx, CO i PM10 en funció de la velocitat i 

dels veh-km i les emissions de SO2 i VOCs en funció únicament del tipus de 

combustible. 

Les equacions que permeten trobar el consum de combustible i les emissions 

de CO2, NOx, CO i PM10 tenen majoritàriament la forma següent:  

y=a v3 + b v2 + c v + d 

On, -a, b, c i d: paràmetres propis de cada equació 

 v: velocitat del vehicle en km/h 

 y: Consum de combustible en g/veh-km o emissions de CO2, NOx, CO o 
PM10 en g/veh-km. 

 

A continuació es presenten les equacions utilitzades en el model mitjançant 

una taula-resum on consten els diferents paràmetres. 
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   Consum combustible Emissions CO2 Emissions NOx Emissions CO Emissions PM10 SO2 VOCs 

   
y= 

ax3+bx2
+cx+d  

x 
velocita

t en 
km/h 

y 
combusti

ble en 
g/km 

  
y= 

ax3+bx2+
cx+d  

x 
velocita

t en 
km/h 

y 
combusti

ble en 
g/km 

  
y= 

ax3+bx2
+cx+d  

x 
velocitat 
en km/h 

y 
combusti

ble en 
g/km 

  
y= 

ax3+bx2
+cx+d  

x 
velocitat 
en km/h 

y 
combusti

ble en 
g/km 

  
y= 

ax3+bx2
+cx+d  

x 
velocitat 
en km/h 

y 
combusti

ble en 
g/km 

  
g SO2 / g 

comb 
g VOCs 
/ km 

   a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d     

Turismes 

Benzina -0,00015 0,04180 -3,48362 140,42565 -0,00046 0,12436 -10,36407 417,77860 0,00000 0,00000 0,00065 -0,01000 0,00000 -0,00001 0,00036 0,02980 -0,00001 0,00203 -0,17633 5,71653 0,00173 1,10000 

Gasoil -0,00009 0,02605 -2,25383 103,72981 -0,00027 0,07898 -6,83247 314,45584 0,00000 0,00021 -0,02300 1,20018 0,00000 0,00000 -0,00029 0,06605 0,00000 0,00008 -0,00828 0,32261 0,00266 1,10000 

Biodièsel -0,00009 0,02705 -2,34043 107,71510 -0,00027 0,07898 -6,83247 314,45584 0,00000 0,00022 -0,02398 1,25128 0,00000 0,00000 -0,00027 0,06242 0,00000 0,00008 -0,00859 0,33501 0,00000 0,77000 

GLP 0,00000 0,00798 -1,02583 82,78685 0,00000 0,02170 -2,78807 225,00480 0,00000 0,00001 -0,00082 0,06861 0,00000 -0,00001 0,00036 0,02552 0,00000 0,00037 -0,03961 1,43133 0,00002 0,04000 

Gas 
Natural 

0,00000 0,00000 0,00000 68,37752 0,00000 0,00000 0,00000 166,54699 0,00000 0,00000 0,00000 0,23831 0,00000 -0,00001 0,00036 0,03339 0,00000 0,00000 0,00000 0,61600 0,00002 0,04000 

Híbrid 0,00000 0,00320 -0,31565 40,66000 0,00000 0,00952 -0,93909 120,96706 0,00000 0,00000 0,00065 -0,01000 0,00000 -0,00001 0,00036 0,02655 0,00000 0,00000 0,00000 0,61600 0,00121 0,77000 

Elèctric 0,00000 0,00000 0,00000 10,97360 0,00000 0,00000 0,00000 34,06920 0,00000 0,00000 0,00000 0,05461 0,00000 -0,00001 0,00036 0,02858 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Motocicletes i 
ciclomotors 

Gasolina -0,00005 0,01129 -0,80309 48,39117 -0,00014 0,03358 -2,38927 143,96797 0,00000 0,00004 -0,00202 0,20392 0,00000 0,00000 0,00007 0,03114 -0,00001 0,00255 -0,17696 9,85508 0,00173 1,10000 

Elèctrics 0,00000 0,00000 0,00000 8,60000 0,00000 0,00000 0,00000 26,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04280 0,00000 0,00000 0,00008 0,01462 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Mercaderies 
lleugeres 

Benzina 
0,00000 0,01858 -3,02799 190,47341 0,00000 0,05529 -9,00854 566,67507 0,00000 0,00001 0,00537 0,87113 0,00000 -0,00001 0,00055 0,03778 0,00000 0,00511 -0,72342 28,2283

5 
0,00173 1,10000 

Gasoil -0,00003 0,02261 -2,62576 140,86419 -0,00008 0,06853 -7,95997 427,02834 0,00000 0,00019 -0,02789 1,76755 0,00000 0,00001 -0,00152 0,13398 0,00000 0,00008 -0,01004 0,60457 0,00266 1,10000 

Biodièsel -0,00003 0,02348 -2,72664 146,27618 -0,00008 0,06853 -7,95997 427,02834 0,00000 0,00000 0,00000 0,06420 0,00000 0,00000 -0,00138 0,12225 0,00000 0,00009 -0,01043 0,62780 0,00000 0,77000 

GLP 0,00000 0,00798 -1,02583 82,78685 0,00000 0,02170 -2,78807 225,00480 0,00000 0,00001 -0,00082 0,06861 0,00000 -0,00001 0,00054 0,03585 0,00000 0,00037 -0,03961 1,43133 0,00002 0,04000 

Gas 
Natural 

0,00000 0,00000 0,00000 133,96500 0,00000 0,00000 0,00000 707,73508 0,00000 0,00000 0,00000 0,23221 0,00000 -0,00001 0,00054 0,04135 0,00000 0,00000 0,00000 0,80800 0,00002 0,04000 

Elèctric 0,00000 0,00000 0,00000 10,97360 0,00000 0,00000 0,00000 40,05000 
            

0,00000 0,00000 

Hidrogen 
                    

0,00000 0,00000 

Mercaderies 
pesats 

Benzina 
-0,00059 0,15064 -11,60946 425,76228 -0,00176 0,44816 -34,53917 1.266,6800

7 
-0,00001 0,00311 -0,23216 9,29653 0,00000 0,00010 -0,00973 0,47434 -0,00002 0,00400 -0,33150 11,7686

4 
0,00173 1,10000 

Gasoil 
-0,00054 0,13466 -10,42351 387,61116 -0,00163 0,40821 -31,59875 1.175,0392

2 
-0,00001 0,00364 -0,28459 10,25771 0,00000 0,00010 -0,00949 0,45953 -0,00001 0,00135 -0,10466 3,36386 0,00266 1,10000 

Biodièsel -0,00056 0,13983 -10,82397 402,50314 -0,00004 0,00760 -0,48876 15,03642 -0,00002 0,00388 -0,30301 10,92143 0,00000 0,00009 -0,00906 0,43850 -0,00001 0,00133 -0,10296 3,30937 0,00000 0,77000 

GLP 
0,00000 0,00000 0,00000 698,45000 0,00000 0,00000 0,00000 1.701,2132

4 
0,00000 0,00000 0,00000 3,23728 0,00000 -0,00004 0,00148 0,15213 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 0,00002 0,04000 

Gas 
Natural 

0,00000 0,00000 0,00000 698,45000 0,00000 0,00000 0,00000 1.701,2132
4 

0,00000 0,00000 0,00000 3,23728 0,00000 -0,00004 0,00148 0,15213 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 0,00002 0,04000 

Elèctric 
                    

0,00000 0,00000 

Hidrogen 
                    

0,00000 0,00000 

Autobusos 

Benzina 
A 

-0,00156 0,38724 -30,98603 1.042,1703
2 

-0,00465 1,15208 -92,18616 3.100,5479
8 

-0,00005 0,01183 -0,95551 34,54683 0,00000 0,00089 -0,07198 2,32595 -0,00002 0,00557 -0,44299 13,5416
9 

0,00173 1,10000 

  
                      

Diesel A 
-0,00124 0,28175 -21,43650 751,50882 -0,00377 0,85411 -64,98453 2.278,1912

0 
-0,00003 0,00787 -0,61610 19,24020 0,00000 0,00009 -0,00884 0,42610 -0,00001 0,00257 -0,20097 5,97192 0,00266 1,10000 

  
                      

Biodièsel 
A 

-0,001 0,293 -22,260 780,381703
6 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 0,008 -0,656 20,48513 0,000 0,000 -0,008 0,406594 -0,001 0,293 -22,260 780,381
7036 

0,00000 0,77000 

  
                      

Gas 
Natural 

0,00000 0,00000 0,00000 473,21817 0,00000 0,00000 0,00000 1.152,6165
3 

0,00000 0,00000 0,00000 1,96891 0,00000 -0,00004 0,00147 0,14210 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 0,00002 0,04000 

Híbrid 
-0,00096 0,21246 -15,90011 564,359847

2 
-0,00292 0,64407 -48,20101 1.710,8510

4 
0,00000 0,00000 0,00000 0,53500 0,00000 0,00001 -0,00242 0,22547 -0,00001 0,00210 -0,16594 4,87739 0,00121 0,77000 

Elèctric 0,00000 0,00000 0,00000 10,97360 
                

0,00000 0,00000 

Hidrogen 
                    

0,00000 0,00000 

Taula 134.- Valors dels paràmetres de les corbes de consum de combustible i emissions. FONT: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’ 
Institut Cerdà10 i l’”EMEP/EEA emission inventory guidebook18” 
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Per al càlcul de les emissions de SO2 s’ha utilitzat la següent expressió:  

𝐸𝑆𝑂2 = 2 · 𝑘𝑆,𝑚 · 𝐹𝐶 ( 28 ) 

 

On, - 𝐹𝐶: Consum de combustible en grams/quilòmetre 

 𝐸𝑆𝑂2: Emissions de SO2 en grams/quilòmetre 

 𝑘𝑆,𝑚: contingut de sofre en el combustible m, en massa, els valors per 

als combustibles utilitzats en aquest estudi són: 
 

Combustible g SO2  / g Combustible 

Gasolina 0,001730 

Diesel 0,002660 

Biodièsel 0,000000 

Bioetanol 0,000346 

Gas 0,000018 

Taula 135.- Valors de kS,m contingut de sofre per combustible. 

 

Per al càlcul de les emissions de VOCs s’ha considerat una relació constant d’emissió 

en funció dels veh-km igual per a tots els modes depenent només del tipus de 

combustible utilitzat. Els valors es presenten en la taula següent: 

Combustible g VOCs / veh-km 

Gasolina 1,100 

Diesel 1,100 

Biodiesel 0,770 

Bioetanol 0,770 

Gas 0,040 

Taula 136.- Emissions de VOCs per combustible. 

 

Els valors finals utilitzats per a cada vehicle i combustible, en funció de la corresponent 

velocitat, estan resumits en la Taula 31. 

  



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 
2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 242 de 252 
 

 

ANNEX 3: Comptes de resultats dels operadors 
En aquest annex s’adjunten els comptes dels operadors de transport públic que s’han 

utilitzat per a l’elaboració del present estudi. 

 

 

Figura 13.- Compte de pèrdues i guanys de les línies metropolitanes de FGC (en milers 
d’euros). Font: FGC, Memòria ’14.
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Figura 14.- Compte de pèrdues i guanys de FMB (Ferrocarril Metropolità de Barcelona) en milers d’euros. Font: TMB, Informe anual 2014. 
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Figura 15.- “Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 2014 Grupo Renfe”.  Font: 
RENFE Viajeros S.A. 31 desembre 2014 
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Figura 16.- “Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 2014 Grupo Renfe”.  Font: 
RENFE Viajeros S.A. 31 desembre 2014 
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ANNEX 4: Preus i dades d’entrada al model pel 
vehicle privat 

Per a la determinació dels costos derivats del transport amb turisme privat i 

motocicleta a la RMB segons la metodologia exposada en el present document, 

s’han fet servir tot un seguit de dades que s’inclouen en el present annex. 

COSTOS D’ÚS D’INFRAESTRUCTURES 

Pel càlcul del cost de les infraestructures s’han utilitzat les dades següents: 

Dada Valor Font 

Inversions de B:SM en l’adaptació de la 

infraestructura pel vehicle elèctric 
900.000 € Memòria 2014 B:SM  

Inversions en manteniment de les 

administracions públiques a la província de 

Barcelona l’any 2013 

12.500.000 € 

Pressupostos 2013. Diputació 

de Barcelona 

Inversions de la Generalitat en carreteres a la 

RMB (construcció i conservació) 
86.688.000 € 

Departament Territori i 

Sostenibilitat 

Inversions en carrils VAO 119.000.000 € 
Departament Territori i 

Sostenibilitat. 

Mesures per millorar la mobilitat a la RMB 7.629.390 € Pla Director de Mobilitat 

Cotxe tipus 

 Pes 1.125 kg Elaboració pròpia a partir de 

consulta de dades tècniques 

de diferents vehicles. 

 Pneumàtics 4 unitats 

 Amplada pneumàtics 18,5 cm 

Motocicleta tipus 

 Pes 136 kg Elaboració pròpia a partir de 

consulta de  dades tècniques 

de diferents vehicles. 

 Pneumàtics 2 unitats 

 Amplada pneumàtics 11 cm 

 

 

COSTOS DE PROPIETAT 

Les dades que intervenen en el càlcul dels costos de propietat dels vehicles 

privats a la RMB (adquisició més desmantellament) són els recollits a 

continuació: 

Dada Valor Font 

COST D’ADQUISICIÓ DEL VEHICLE PRIVAT 

Preu mig de compra d’un turisme 19.940 € FACONAUTO 

Nº turismes antiguitat  < 9 anys 963.355 unitats IDESCAT 

Preu mig de compra d’una motocicleta 3.794 € 
Instituto de Estudios de la 

Automoción (Motos.net) 

Nº motocicletes antiguitat  < 6 anys 677.966 unitats IDESCAT 

COST DE DESMANTALLEMENT DEL VEHICLE PRIVAT 
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Dada Valor Font 

Nombre de VFU a Catalunya 106.269 turismes IDESCAT 

Preu unitari de desballestament dels VFU 90,68 € Elaboració pròpia a partir de 

la consulta a abocadors. Preu unitari de desballestament dels MFU 27,05 € 

Parc de vehicles privats a Catalunya 

3.309.596 turismes 

IDESCAT 723.258 

motocicletes 

Parc de vehicles privats a la RMB 

2.024.383 turismes 

Institut Cerdà10 509.779 

motocicletes 

 

 

ASSEGURANCES 

En aquest apartat es fan servir les dades següents: 

Dada Valor Font 

Volum de pòlisses a l’Estat espanyol 9.524.000.000 DGSFP, “Informe 2014”. 

Volum de pòlisses a l’Estat espanyol 

corresponent a turismes privats 
6.772.826.369€ Elaboració pròpia 

Volum de pòlisses a l’Estat espanyol 

corresponent a motocicletes 
913.978.649 € Elaboració pròpia 

Parc de vehicles a l’Estat espanyol 

22.024.538 turismes 

IDESCAT 2.972.165 

motocicletes 

Parc de vehicles a la RMB 
2.026.293 turismes 

Institut Cerdà10 
509.779 motocicletes 

 

 

IMPOSTOS 

Dins d’aquesta partida s’inclouen les despeses en pagament de la ITV i de 

l’IVTM, com s’ha explicat en l’apartat de metodologia. 

Dada Valor Font 

ITV 

Percentatge de vehicles que eviten la revisió 15 % 

Nota de premsa-AECA ITV 

Percentatge de vehicles que han de passar 

una segona revisió 
18 % 

Preu mig de la primera revisió per a turismes 39,71 € 

Preu mig de la primera revisió per a 

motocicletes 
20,10 € 

Preu mig de la segona revisió per a turismes 22,08 € 

Preu mig de la segona revisió per a 

motocicletes 
9,46 € 

IVTM 

Tarifes a aplicar als turismes en funció de la potència fiscal 

 Menys de 8 cf 24,47 Ajuntament de Barcelona, 

“Anuari estadístic 2014”  De 8 a 11,99 cf 64,06 
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Dada Valor Font 

 De 12 a 15,99 cf 136,69 

 Més de 16 cf 194,66 

Tarifa a aplicar a les motocicletes en funció dels cm3 

 Menys de 125 cm3 8,39 

Ajuntament de Barcelona, 

“Anuari estadístic 2014” 

 De 125 a 250 cm3 14,38 

 De 250 a 500 cm3 28,78 

 De 500 a 1000 cm3 58,16 

 Més de 1000 cm3 117,53 

Parc de turismes en funció de la potència fiscal a Barcelona 

 Menys de 8 cf 11.924 turismes 

Ajuntament de Barcelona, 

“Anuari estadístic 2014” 

 De 8 a 11,99 cf 245.447 turismes 

 De 12 a 15,99 cf 257.238 turismes 

 Més de 16 cf 50.091 turismes 

Parc de motocicletes en funció dels cm3 a Barcelona 

 Menys de 125 cm3 
116.639 

motocicletes 

Ajuntament de Barcelona, 

“Anuari estadístic 2014”  

 De 125 a 250 cm3 35.955 motocicletes 

 De 250 a 500 cm3 19.115 motocicletes 

 De 500 a 1000 cm3 22.287 motocicletes 

 Més de 1000 cm3 13.577 motocicletes 

Factor corrector de les tarifes en funció del 

nombre d’habitants del municipi 
0,7 “Boletín oficial del Estado” 

 

 

MULTES 

En aquest cas les dades s’han obtingut a partir de les publicacions respectives 

de cada administració: 

Dada Valor Font 

Recaptació de l’Ajuntament de 

Barcelona 
98.869.111,02 € 

Elaboració pròpia  a partir 
de les dades publicades per 

cada administració 
competent. 

Recaptació de l’Ajuntament de Sabadell 3.574.384,58 € 

Recaptació de l’Ajuntament de Terrassa 3.680.000,00 € 

Recaptació de la Diputació de Barcelona 23.347.606,14 € 

Recaptació província de Barcelona 

interurbà 
18.135.232,93 € 

 

 

APARCAMENT A ORIGEN 

En la següent es presenten les diferents variables i els seus valors necessaris 

pel càlcul d’aquest cost: 

Dada Valor Font 

DADES PEL TURISME PRIVAT 
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Dada Valor Font 

Places en subterranis interns a 
Barcelona 

650.445 places per a 
turismes Departament d’Estadística, 

Aj. de Barcelona Percentatge places compra 66,00 % 

Percentatge places lloguer 34,00 % 

Cost Barcelona 

 Plaça compra 917 €/any 
Departament d’Estadística, 

Aj. de Barcelona 

 IBI 89,52 €/any 
Elaboració pròpia (estudia 

anterior).  

 Plaça lloguer 1.185,00 €/any 
Departament d’Estadística, 

Aj. de Barcelona 

Cost RMB   

 Factor corrector cost RMB 
respecte Barcelona ciutat 

70 % 
Elaboració pròpia.  

 IBI 24,87 €/any 

DADES PER LA MOTOCICLETA 

Places en subterranis interns a 
Barcelona 

64.468 places per a 
motocicleta Estudi de mercat, 

Departament d’Estadística, 
Aj. de Barcelona 

Percentatge places compra 66,00 % 

Percentatge places lloguer 34,00 % 

Cost Barcelona 

 Plaça compra 104,43 €/any 
Elaboració pròpia a partir 
de les dades pel turisme.  

 IBI 89,5 €/any 

 Plaça lloguer 296,76 €/any 

Cost RMB  

 Factor corrector cost RMB 
respecte Barcelona ciutat 

70 % 
Elaboració pròpia. 

 IBI 24,87 €/any 

 

 

APARCAMENT A DESTINACIÓ 

Com ja s’ha mencionat en l’apartat de metodologia, s’han tingut en compte els 

costos de mobilitat obligada i els de mobilitat no obligada. Les dades 

necessàries per tal d’avaluar-los són: 

Dada Valor Font 

MOBILITAT OBLIGADA 

Percentatge de desplaçaments a la RMB per 
mobilitat obligada 

47,20 % 

Elaboració pròpia a partir 
de les dades de 

l’Enquesta de Mobilitat 
Quotidiana 2006. 

Nombre total de desplaçaments per 
mobilitat obligada a la RMB 

5.943.800 desplaçaments 

Percentatge d’aparcaments per necessitats 
de mobilitat obligada 

40,00 % 

Percentatge d’aparcaments de propietat 70,54 % 

Cost anual mig d’un aparcament en 
propietat 

963,00 € 

Elaboració pròpia a partir 
de les dades del 

Departament 
d’Estadística, Aj. de 

Barcelona 

Percentatge d’aparcaments particulars 50,85 % 
Elaboració pròpia. 

Percentatge d’aparcaments de lloguer 16,00% 
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Dada Valor Font 

Cost anual mig d’un aparcament de lloguer 1.185,00 
Departament 

d’Estadística, Aj. de 
Barcelona 

Percentatge de desplaçaments en transport 
privat 

49,99 % 

Elaboració pròpia.  
Percentatge de desplaçaments en cotxe 
respecte el total en transport privat 

88,70 % 

MOBILITAT NO OBLIGADA 

Percentatge de desplaçaments a la RMB per 
mobilitat obligada 

52,80% 
Elaboració pròpia a partir 

de les dades de 
l’Enquesta de Mobilitat 

Quotidiana 2006. 

Nombre total de desplaçaments per 
mobilitat obligada a la RMB 

10.367.864 
desplaçaments 

Percentatge de vehicles amb destinació 
aparcament 

25,00 % 

Tarifa horària aparcament 2,95 € / hora 

Elaboració pròpia. 
Percentatge de desplaçaments en transport 
privat 

32,01 % 

Percentatge de desplaçaments en cotxe 
respecte el total en transport privat 

88,70 % 

 

PEATGES 

Respecte els peatges s’han considerat les dades següents: 

Dada Valor Font 

IMD TOTAL PER CONCESSIONÀRIA 

ACESA 31.768 vehicles / dia 

Ministerio de Fomento, 
“Anuario estadístico 2014”.  

AUCAT 25.087 vehicles / dia 

AUTEMA 16.321 vehicles / dia 

TABASA 26.398 vehicles / dia 

IMD LLEUGERS PER CONCESSIONÀRIA 

ACESA 
25.431 vehicles lleugers / 

dia 

Ministerio de Fomento, 
“Anuario estadístico 2014”. 

AUCAT 
23.478 vehicles lleugers / 

dia 

AUTEMA 
15.548 vehicles lleugers / 

dia  

TABASA 
26.200 vehicles lleugers / 

dia 

IMD A LES AUTOPISTES DE LA RMB 

BCN-La Jonquera (Montmeló-Granollers) 96.782 vehicles / dia 

TES, “Anuari estadístic”. 

Montgat-Palafolls 46.557 vehicles / dia 

BCN-Tarragona 46.889 vehicles / dia 

Castelldefels-Sitges 33.300 vehicles / dia 

Sitges-el Vendrell 19.644 vehicles / dia 

Sant Cugat-Manresa 16.321 vehicles / dia 

Túnels de Vallvidriera 26.398 vehicles / dia 

TRAMS CONSIDERATS I TARIFES PEATGES TURISME PRIVAT 

AP-7: St. Celoni- Parets 2,15 € / vehicle 

Elaboració pròpia a partir 
de la informació publicada 

per les concessionàries.   

C-32: Montgat-Palafolls 4,76 € / vehicle 

AP-7: Martorell-Vilafranca S 2,15 € / vehicle 

C-32: Tram Cast-Sitges 6,42 € / vehicle 

C-32: Tram Sitges-Vendrell 3,84 € / vehicle 

C-16/E9: Sant Cugat-Manresa 4,08 € / vehicle 

C-16/E9: Túnels de Vallvidriera 3,96 € / vehicle 



Fase II - Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB, 2014 

P0210H81 
abril 2017 

Pàg. 251 de 252 
 

 

 

CONSUM DE COMBUSTIBLE 

La metodologia i les dades necessàries pel càlcul del consum de combustible 

estan detallades en l’annex 2, a continuació es presenten únicament els preus 

utilitzats. 

Dada Valor Font 

Benzina sense plom 1,383 € / litres Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio Gasoil-A 1,303 € / litres 

Gas-Natural 0,680 € / litres 

Elaboració pròpia.  Bio-etanol 1,257 € / litres 

Bio-dièsel 1,273 € / litres 

Electricitat 6,860 c€ / kWh 
Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio 

 

 

CONSUM DE LUBRICANT 

Respecte els costos per consum de lubricant les dades utilitzades són: 

Dada Valor Font 

Preu unitari del lubricant automòbil 5,23 € / litres 

Elaboració pròpia a partir de 
dades del Ministerio de Fomento 

(2012) 

Rati consum de combustible / consum de 
lubricant automòbil 

1,40 % 

Preu unitari del lubricant per motocicleta 10,80 € / litres 

Rati consum de combustible / consum de 
lubricant per motocicleta 

0,45 % 

 

 

PNEUMÀTICS 

Les variables i els seus respectius valors pel càlcul del cost degut al desgast dels 

pneumàtics es presenta a continuació: 

Dada Valor Font 

Cost mig 4 pneumàtics automòbil 343,79 € 

Elaboració pròpia a partir de 
dades del Ministerio de Fomento 

(2012) 

Vida útil pneumàtics automòbil 40.000 km 

Factor de consum automòbil 0,075 l / km 

Cost mig 2 pneumàtics motocicleta 135,20 € 

Vida útil pneumàtics motocicleta 10.000 km 

Factor de consum motocicleta 0,025 l / km 
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MANTENIMENT I REPARACIONS 

Les dades per tal d’avaluar el cost del manteniment i les reparacions dels 

vehicles necessàries són les següents: 

Dada Valor Font 

Constant de manutenció 0,2764 € 
Elaboració pròpia a partir de 

dades del Ministerio de Fomento 
(2012) 

Constant de manutenció de les 
motocicletes 

0,1055 € 
Elaboració pròpia a partir de 

dades del Ministerio de Fomento 
(2012) 
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