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Autoritat del Transport Metropolità
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Enquesta de Mobilitat Quotidiana
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1. SUBÀMBITS DEL PDM
En aquest document es presenten els resultats dels costos socials i ambientals
de la mobilitat als diferents subàmbits definits al pdM, amb l’objectiu d’ajustar
l’aplicació de les mesures previstes pel mateix Pla.
Aquests resultats 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...).
Els subàmbits que s’analitzen en el present treball són els que es descriuen a
continuació, i que es caracteritzen per tenir una entitat pròpia i aspectes
diferenciadors en termes ambientals i de mobilitat:


Pla de Millora de Qualitat de l’Aire (PMQA): Està format pel conjunt de
40 municipis que conformen la Zona de protecció especial de l’ambient
atmosfèric, i que per tant es veuen afectats pel Pla de Millora de Qualitat
de l’Aire a la RMB.



Baixa densitat (BDENS): El conformen aquells municipis de baixa
densitat, en tant que presenten unes pautes de mobilitat diferenciades
de la resta de la RMB i que es considera necessari tenir en compte per
actuar-hi d’una forma diferenciada.
En aquest cas, tal com s’indica en el pdM, s’han exclòs del càlcul de
indicadors de certs municipis que presenten importants bosses de zones
de baixa densitat a nivell intern però que no actuen com a nuclis de baixa
densitat a nivell territorial. En els mapes mostrats a continuació es pot
observar els municipis exclosos.

A continuació es presenten els plànols amb cadascun dels subàmbits aquí
analitzats.
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Figura 1. - Subàmbit del Pla de Millora de Qualitat de l’Aire. Font: Elaboració pròpia

Figura 2. - Subàmbit de Baixa Densitat. Font: Elaboració pròpia
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2. METODOLOGIA GENERAL I VARIABLES DE MOBILITAT PER
L’AVALUACIÓ DELS COSTOS DELS DIFERENTS SUBÀMBITS
L’arquitectura del simulador és la mateixa que en l’estudi de costos de la RMB,
on es presenta una estructura de costos comuna entre tots els modes. Aquesta
està formada per:


Infraestructura: construcció, conservació i operació
infraestructures necessàries per a la circulació dels vehicles



Operació dels vehicles i de la xarxa: despeses necessàries per dur a
terme les operacions de transport utilitzant les esmentades
infraestructures



Ús: comprèn les despeses relacionades amb l’ús per part dels usuaris
finals transportats



Externs: valoració monetària de les externalitats produïdes pel sistema
de transport de la RMB

de

les

Així doncs, per tal d’avaluar els costos totals en els diferents subàmbits a l’any
2014, s’ha emprat aquest model, implementant les variables de mobilitat i
funcionals corresponents a cada cas, i emprant els mateixos criteris de càlcul
dels costos interns i externs.
Les principals variables d’entrada al model segons l’àmbit són: vehiclesquilòmetre, parc de vehicles, consum i emissions, ocupació mitjana, velocitat
de circulació i quilòmetres de infraestructura.
Les variables de mobilitat
Els valors dels vehicles i vehicles-km a l’any 2014 pels diferents subàmbits
s’han obtingut a partir de l’estudi “Seguiment de l’evolució de la mobilitat i
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i contaminants a la Regió
Metropolitana de Barcelona el 2014”1 de l’Institut Cerdà, d’on s’extreuen els
valors desagregats per àmbit, mode, tipus de combustible i antiguitat del parc
de vehicles.

1

“Seguiment de l’evolució de la mobilitat i les emissions de gasos d’efecte hivernacle i
contaminants a la Regió Metropolitana de Barcelona el 2014”, Institut Cerdà per encàrrec de
l’ATM, 2016. D’aqui endavant citat com: “Estudi de Seguiment de l’evolució de les emissions
2014”.
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Per altra banda, els quilòmetres d’infraestructura viària interurbana s’han
extret del “Mapa de Trànsit 2014 de l’RMB i càlcul d’indicadors de mobilitat”2,
mentre que els quilòmetres de xarxa urbana s’han obtingut a través de dades
del Departament de Territori i Sostenibilitat. Així doncs, les dades de la xarxa
queden resumides en la següent taula:
Mode de transport

RMB

PMQA

BDENS

Autopistes/Autovies

498,10

639,02

284,71

Carreteres principals

40,80

30,01

81,95

1.512,90

787,66

1.844,21

12.193,74

12.928,54

11.420,18

Carreteres secundàries
Xarxa urbana

Taula 1. – Quilòmetres d’infraestructura viària segons subàmbit

Pel que fa els quilòmetres de la xarxa ferroviària, s’ha mantingut la mateixa
longitud que en l’estudi de 2012, ja que d’acord amb la documentació del
Departament de Territori i Sostenibilitat els quilòmetres de xarxa ferroviària
no ha variat en aquest període.
Els plànols de la infraestructura per cada subàmbit es presenten a continuació:

2

“Mapa de Trànsit 2014 de l’RMB i càlcul d’indicadors de mobilitat”, MCRIT per encàrrec de
l’ATM, 2016.
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Figura 3. – Xarxa ferroviària en el subàmbit del Pla de Millora de Qualitat de l’Aire. Font:
Elaboració pròpia

Figura 4. - Xarxa ferroviària en el subàmbit del Baixa Densitat. Font: Elaboració pròpia
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Els resultats obtinguts es resumeixen en la següent taula3:
Mode de transport
Tramvia

RMB

Subàmbits
PMQA

BDENS

29,10

29,10

0

102,60

0

AVE

102,60
65,79

27,98

32,71

Renfe rodalies + regionals

343,67

160,72

74,46

Renfe rodalies

28,00

27,97

6,58

Renfe mercaderies

72,00

53,79

14,02

Renfe total

415,67

242,47

95,06

FGC

113,61

71,65

25,73

16,17

15,72

0,01

129,78

87,37

25,74

Metro

FGC mercaderies
FGC total

Taula 2. – Quilòmetres d’infraestructura ferroviària segons subàmbit

Finalment, s’ha portat a terme el mateix procés en el cas de la xarxa de carril
bici, considerant els quilòmetres adequats per cada subàmbit.
Les variables funcionals
S’ha emprat com a valor del temps per cadascun dels subàmbits el
corresponent a la RMB, el càlcul del qual ha quedat detallat a la memòria
“Seguiment i actualització dels costos socials i ambientals de la mobilitat a la
Regió Metropolitana de Barcelona per a l’any 2014. Memòria – Fase I”4.
Pel que fa a les ocupacions dels vehicles pels diferents subàmbits, s’han
utilitzat, a nivell general els valors de la RMB tant pels modes privats com pels
modes públics viaris i ferroviaris, menys per:


El vehicle privat a l’àmbit PMQA, on s’ha utilitzat 1,29 en lloc d’1,17 de
la RMB, mantenint el valor adoptat en el 2012.



L’autobús regular a l’àmbit BDens, on s’ha utilitzat 9,9 en lloc de 14,18
de la RMB, mantenint el valor adoptat en el 2012.

Els valors adoptats en referència tant al consum com les emissions de CO2,
NOx, CO, SO2 i PM dels vehicles per l’any 2014 provenen de l’estudi d’Emissions

3

En el model també s’ha distingit entre els quilòmetres urbans i interurbans, sent aquesta
taula els quilòmetres globals.
4
“Seguiment i actualització dels costos socials i ambientals de la mobilitat a la Regió
Metropolitana de Barcelona per a l’any 2014. Memòria – Fase I”. Sener, 2017.
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de l’any 20141 pels diferents subàmbits i que es detallen en l’apartat anterior
del present treball.
Finalment, s’han obtingut les velocitats de recorregut en àmbit interurbà per
cada subàmbit en base al Mapa de Trànsit 20142, mentre que les de l’àmbit
urbà s’han mantingut idèntiques a les de la RMB.
Costos interns dels subàmbits
L’avaluació dels costos interns per cada subàmbit s’ha dut a terme seguint els
mateixos criteris que a la RMB.


Infraestructura: els costos de construcció i manteniment de les
infraestructures viàries i ferroviàries s’han mantingut com en l’estudi de
la RMB, modificant segons cada àmbit els quilòmetres de xarxa, tal com
està explicat en l’apartat 2.1.



Operació: els canvis aplicats dins d’aquesta part són principalment en
els valors de la mobilitat (vehicles-quilòmetre), les ocupacions, els
consums i les emissions i el parc de vehicle. Els preus adoptats en
l’avaluació dels costos de combustible, lubricant, etc., es mantenen de
l’estudi de la RMB, extrapolant-se a través de les variables anteriorment
mencionades.



Ús: els costos relacionats amb l’ús (temps i tarifa) s’obtenen a partir de
l’extrapolació de les variables de mobilitat que permeten el càlcul dels
costos en cada àmbit.

Per cadascun dels subàmbits s’han emprat els mateixos càlculs aplicats per la
RMB pels diferents vehicles que circulen per la xarxa viària com la ferroviària
modificant convenientment els valors de cada partida de cost segons l’àmbit
d’avaluació. Així doncs, l’esquema que segueix el simulador en el càlcul dels
costos per cada àmbit és el següent:
Postprocessat

Preprocessat

Model RMB

Costos unitaris
per àmbit

Costos totals
per àmbit

Input_escenaris

Esquema 1. - Procés de càlcul del simulador. Subàmbits
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3. RESULTATS A L’ANY 2014 PELS DIFERENTS SUBÀMBITS
Costos totals del transport
Els costos dels diferents mitjans de transport pels subàmbits, tant per persones
com per a mercaderies, queden detallats en la següent taula, on s’adjunten
també, a mode de comparació, els corresponents a la RMB:

Unitats

RMB

PMQA

BDens

Valor

Valor

Valor

Autobús urbà

€

2.305.932.128

1.696.537.727

117.813.803

Autobús interurbà

€

484.658.862

267.869.271

87.825.520

Taxi

€

964.234.465

664.910.431

220.709.604

FGC

€

495.493.778

395.849.580

149.341.797

Renfe Rodalies

€

922.403.866

336.959.352

315.272.280

Renfe Regionals

€

143.551.592

43.640.915

28.205.220

Renfe AVE + LD

€

120.695.230

38.763.460

35.346.529

Tramvia

€

133.126.427

133.124.142

0

Metro

€

1.726.181.139

1.726.143.913

0

Bicicleta pública

€

82.632.572

82.602.092

0

TOTAL transport
públic

€

7.378.910.058

5.386.400.882

954.514.752

Turisme privat

€

14.378.381.580

9.539.871.015

2.348.226.864

Motocicleta

€

1.425.483.795

1.082.720.803

135.928.643

Bicicleta privada

€

358.484.659

358.303.956

361.148.264

TOTAL transport
privat

€

16.162.350.034

10.980.895.774

2.845.303.771

Taula 3. Costos totals del transport pel transport de persones pels diferents subàmbits.
Font: Elaboració pròpia.

Unitats
Carretera àmbit
urbà
Carretera àmbit
interurbà

RMB

PMQA

BDens

Valor

Valor

Valor

€

12.159.074.071

8.727.264.673

1.500.163.740

€

2.860.889.491

1.337.565.453

890.656.923

Ferrocarril FGC

€

3.651.261

3.407.870

456.457

Ferrocarril Renfe

€

49.466.517

37.477.568

12.467.121

TOTAL transport
mercaderies

€

15.073.081.340

10.105.715.564

2.403.744.240

Taula 4. Costos totals del transport pel transport de mercaderies pels diferents subàmbits.
Font: Elaboració pròpia.
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45.000
40.000

35.000

M€

30.000
25.000

T. Mercaderies

20.000

T. Privat

15.000

T. Public

10.000
5.000
0
RMB

PMQA

BDens

Figura 5. – Costos totals del transport segons àmbit

En l’anterior figura s’observa que els costos més elevats corresponen, en tots
els àmbits, al transport privat ja que es tracta del mode amb més mobilitat,
mentre que el transport públic es presenta com el grup amb els costos més
baixos.
A continuació es mostren amb més detall els costos totals segons la tipologia
de transport: públic, privat i mercaderies.
8.000
7.000

Bicicleta pública
Metro

6.000

Tramvia

M€

5.000

Renfe AVE + LD

4.000

Renfe Regionals

3.000

Renfe Rodalies
FGC

2.000

Taxi

1.000

Autobús interurbà
Autobús urbà

0
RMB

PMQA

BDens

Figura 6. – Costos totals del transport públic per àmbit

Fase III - Costos socials i ambientals de la mobilitat als
subàmbits del pdM, 2014

P0210H81
abril 2017
Pàg. 14 de 21

Tal com es pot veure en la Figura 6, dins del transport públic, els modes amb
els costos més elevats són l’autobús urbà, el metro i el taxi per tots els àmbits
de la regió metropolitana, que d’igual forma que en el transport privat
representen els modes amb més mobilitat. Cal destacar el cas de l’àmbit BDens
on la diferència entre els costos de l’autobús urbà i interurbà no és tant
pronunciada degut a l’alta mobilitat en àmbit interurbà. També es pot observar
que els costos en general són molt menors en BDens (proporcional a la mobilitat
registrada) i, en especial, pel cas del taxi i autobús interurbà.

M€

Posteriorment cal analitzar els costos unitaris per tal de veure els costos
intrínsecs de cada mode.
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Bicicleta privada
Motocicleta
Turisme privat

RMB

PMQA

BDens

Figura 7. – Costos totals del transport privat per àmbit

Tal com s’ha comentat, i com es pot veure en les variables de mobilitat, el
turisme privat és el mode amb majors costos totals, representant entre el 8090% dels costos totals del transport privat en tots els àmbits. També cal
destacar la important baixada en els costos de la motocicleta entre RMB i BDens
al voltant d’un 90%, al tractar-se d’àmbits amb una menor mobilitat respecte
aquest mode.
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16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Ferrocarril Renfe
Ferrocarril FGC
Carretera àmbit
interurbà
Carretera àmbit urbà

Figura 8. – Costos totals del transport de mercaderies per àmbit

De manera anàloga al que ocorre a la RMB, el transport de mercaderies per
carretera representa el mode amb major cost dins del transport de
mercaderies.
Precisament degut a la gran influència que té el transport per carretera, a
continuació es mostren de manera separada els costos del transport de
mercaderies per ferrocarril per tal que es pugui analitzar la seva distribució
entre els diferents operadors: es pot observar que Renfe constitueix més del
90% dels costos. També cal mencionar la gran diferència de costos entre els
àmbits BDens i la resta.
60
50

M€

40
30

Ferrocarril FGC
Ferrocarril Renfe

20
10
0
RMB

PMQA

BDens

Figura 9. – Costos totals del transport de mercaderies per ferrocarril per àmbit

P0210H81
abril 2017
Pàg. 16 de 21

Fase III - Costos socials i ambientals de la mobilitat als
subàmbits del pdM, 2014

Costos unitaris del transport
3.2.1. Viatgers-km i tones-km
A la Taula 5 es mostren els costos unitaris per viatger-km del transport de
cadascun dels subàmbits desglossats per conceptes.

RMB
Unitats
Total T. Públic
€/viatger-km
Operació xarxa
€/viatger-km
Temps
€/viatger-km
Externs
€/viatger-km
Total T. Privat
€/viatger-km
Operació xarxa
€/viatger-km
Temps
€/viatger-km
Externs
€/viatger-km
Total T. Mercaderies
€/tones-km
Operació xarxa
€/tones-km
Externs
€/tones-km
TOTAL Transport persones
€/viatger-km
TOTAL Transport mercaderies €/tones-km

Valor
0,614
0,206
0,382
0,026
0,821
0,416
0,286
0,119
1,068
0,988
0,080
0,743
1,068

PMQA BDens
Valor
0,616
0,202
0,391
0,022
0,814
0,356
0,354
0,104
1,137
1,069
0,068
0,743
1,137

Valor
0,516
0,188
0,297
0,032
0,584
0,345
0,158
0,081
0,718
0,658
0,060
0,559
0,718

Taula 5. Costos unitaris (€/viatgers-km) del transport. Font: Elaboració pròpia.

Tal com s’observa en la Taula 5, de manera anàloga a l’estudi anterior, es pot
apreciar que el subàmbit BDens és el que té uns costos unitaris del transport
més baixos, degut entre altres coses, a la baixa mobilitat registrada en aquest
àmbit i també degut a l’alt percentatge de mobilitat en àmbit interurbà on els
costos són més baixos.
En el cas de l’àmbit PQMA, els costos són els més elevats ja que, tot i tenir una
mobilitat més baixa que en la RMB, la major part es produeix en àmbit urbà on
els costos són els més elevats (temps i operació).
També de manera raonable, els costos unitaris obtinguts per la RMB es situen
entre els valors de PMQA i BDens. Només hi ha com a excepció el cas del
transport privat on els costos d’operació de la xarxa són una mica més elevats
degut a la major ocupació del turisme privat en el PMQA respecte a la RMB i
BDens, que en resulta un cost unitari més baix.
A mode il·lustratiu es presenten els resultats abans tabulats en dos gràfics (per
tal de poder distingir clarament els valors per partida i per àmbit), on s’aprecia
els costos unitaris per tipus de transport (públic, privat i mercaderies)
desglossats per conceptes (costos d’operació de la xarxa, costos del temps i
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costos externs) per cadascun dels subàmbits analitzats en aquest capítol, amb
l’afegit de la RMB.
En el cas del transport públic, tal com és d’esperar, els costos associats al
temps són els més elevats degut al major temps de desplaçament necessari,
mentre que els costos externs són els més baixos entre tota la tipologia de
transport privat, públic i mercaderies.
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€/viatger-km
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0,4
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BDens
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0,1
0,0
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Figura 10. - Costos unitaris del transport públic per cadascun dels subàmbits. Font:
Elaboració pròpia

Quant al transport privat, tenint en compte que el temps és una transferència
dins dels costos totals, es pot veure que representa bona part dels costos
d’operació de la xarxa, els quals resulten similars per tots els àmbits. Els costos
totals són més elevats que en el transport públic, així com també ho són els
costos externs per aquests modes.
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Figura 11. - Costos unitaris del transport privat per cadascun dels subàmbits. Font:
Elaboració pròpia
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Finalment, en les mercaderies, el temps no està considerat tal com s’explica
en la memòria de l’estudi de la RMB, i els costos unitaris són la suma dels costos
d’operació i costos externs, en tones-quilòmetre, situant-se entre els 0,7
(BDens) i 1,2€/tones-km (PMQA).
1,2

1,0
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Figura 12. - Costos unitaris del transport de mercaderies per cadascun dels subàmbits.
Font: Elaboració pròpia
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3.2.2. Vehicles-km
En la Taula 6 es mostren els costos unitaris en vehicles-quilòmetres per
cadascun dels àmbits:

Unitats
Total T. Públic
Temps
Operació xarxa

€/vehicles-km
€/vehicles-km
€/vehicles-km

Externs

€/vehicles-km

Total T. Privat
Temps
Usuari
Operació xarxa

€/vehicles-km
€/vehicles-km
€/vehicles-km
€/vehicles-km

Externs

€/vehicles-km

Total T. Passatgers
Interns

€/vehicles-km
€/vehicles-km

Externs

€/vehicles-km

Total Mercaderies
Operació xarxa

€/vehicles-km
€/vehicles-km

Externs

€/vehicles-km

RMB

PMQA

BDens

Valor

Valor

Valor

6,419
3,999
2,150
0,271
0,950
0,331
0,809
0,481
0,138
1,297
1,150
0,146
12,577
2,602
0,499

6,439
4,094
2,116
0,229
1,029
0,447
0,894
0,450
0,132
1,371
1,234
0,138
14,655
2,815
0,542

5,716
3,284
2,083
0,349
0,675
0,182
0,578
0,399
0,094
0,964
0,856
0,108
7,703
1,733
0,226

Taula 6. Costos unitaris (€/vehicles-km) del transport. Font: Elaboració pròpia.

Tal com es pot observar en l’anterior taula, els costos unitaris per vehiclequilòmetre en el transport públic, els més alts es concentren en l’àmbit PMQA
i, a més, és on hi ha els costos de transport privat més elevats. Els costos són
els més elevats degut a que la mobilitat és menor que en la RMB i una gran
proporció es desenvolupa en àmbit urbà.
Per contra, el subàmbit BDens té uns costos unitaris més baixos, degut entre
altres coses, a l’alt percentatge de mobilitat en àmbit interurbà, que fa que els
costos siguin més baixos.
La RMB té valors que es situen entre aquests valors extrems.

