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Objectius

Definir una metodologia complerta d’avaluació socioeconòmica i ambiental d’infraestructures 
de transport per a ser aplicada a Catalunya. 

La metodologia inclou:

-Una anàlisi de cost i benefici incorporant aspectes ambientals monetaritzables

-Una anàlisi de l’impacte en el desenvolupament econòmic en termes 
d’ocupació i valor afegit generat globalment, i particularitzat a nivell comarcal. 

-Una anàlisi multicriteri d’aspectes socials, territorials i ambientals no monetaritzables
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Referents de la metodologia proposada

La metodologia que es presenta es basa en les metodologies proposades per la Comissió 
Europea i el Banc Europeu d’Inversions, acceptades com a documents marc de l’avaluació 
d’infraestructures de transport a Europa, així com de l’experiència d’estudis realitzats a 
Catalunya: 

Entre d’altres:

- Guide to cost-benefit analysis of investement proje cts de la Comissió Europea (DGRegio), 2008.

- RAILPAG, Railway Project Appraisal Guidelines del Ba nc Europeu d’Inversions amb el suport de la 
Comissió Europea (DGTren), 2007.

- EIB Operations Evaluataion Methodology,  del Banc E uropeu d’Inversions i aplicada durant la 
dècada dels 2000.  

-- Costos socials i ambientals del transport a la RMB , de l’Autoritat del Transport Metropolità ATM, 
2006.
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QUANTITATIU

molt bona
bona

regular
negativa

(1) Rendibilitat socioeconòmica 

Metodologia d’avaluació
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- Període d’avaluació d’una infraestructura: 30 anys.

- Taxa de descompte: 6%

- Valor mitjà del temps de viatge en modes terrestres: 11€/pax·hora i 25€/camió·hora

- Cost de la sinistralitat: 1’6M€ per fatalitat, 220.000€ per ferit greu, 17.000€ per ferit lleu

- Cost de les emissions: 28€/tona CO2, 2.900€/tona NOx, 5.500€/tona So2...

...

Paràmetres bàsics de la rendibilitat socioeconòmica
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Fitxa núm. 5: TEMPS DE VIATGE (PASSATGERS) 

  

Mètode  
de càlcul 

 
- El valor del temps de viatge varia segons el diferent cost d’oportunitat que té 
per als individus el temps de desplaçament, assumint que el valor que 
s’assigni a cada tipus de viatge depèn de la finalitat del viatge. 
 

 

 
Per a viatges viaris i ferroviaris 
- El valor mitjà del temps en viatges viaris o ferroviaris es prendrà de forma 
general com a: 11 €/hora·persona 
 
- En cas que es coneguin els motius de viatge dels usuaris es poden aplicar 
el següents valors desglossats: 

Valor de 
l'indicador 
recomanat pel  
2010 

 
   Motiu                              Valor 
del viatge                         (€/hora) 
Gestions i negocis             15,5 
Treball                                10,7 
Altres                                    7,3 
 
 
Per a viatges aeris 
 
    Motiu                              Valor 
del viatge                         (€/hora) 
Gestions i negocis             38,1 
Lleure                                 18,2 

 
  

Fonts   

Les dades salarials es poden obtenir de l’enquesta de costos salarials que 
publica IDESCAT. La resta de motius de viatge es calcularan mantenint la 
mateixa proporció que es definia a Robusté, F. Els comptes del transport 
de viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona . ATM, 2000. Pels 
viatges aeris, es pren com a referència els valors proposats per l’estudi 
europeu HEATCO (Comissió Europea, 2006) 

  

Canvi de valor 
durant el 
període 
d’anàlisi 

El valor de temps no és fix al llarg del període d’anàlisi del projecte, cal 
adaptar-lo per a cada any de la previsió. En tractar-se d’un cost d’oportunitat 
dependrà del nivell de renda de la població. Per tant, aquests valors 
s’haurien de modificar cada any de la previsió en funció de la variació 
esperada de la renda (en relació a la inflació). 

  

Actualitzacions  
El valor del temps de treball es farà a partir de l’enquesta de costos salarials 
que publica IDESCAT amb periodicitat trimestral. Per la resta es mantindrà la 
mateixa proporció actual. 

  
 

Paràmetres bàsics de la rendibilitat socioeconòmica



Metodologia d’avaluació d’infraestructures de transport a Catalunya

Paràmetres bàsics de la rendibilitat socioeconòmica
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QUALITATIUQUANTITATIU

(2) Desenvolupament econòmic regional

Vectors 
autoregressius
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Equitat
Qualitat de vida
Beneficis per les col·lectivitats locals
…

Equilibri territorial
Estructura nodal del territori
Connectivitat de la xarxa de transports
…

Paisatge
Patrimoni
Sistema hidrològic
…

QUALITATIU

(3) Altres impactes socials, territorials i ambient als no monetaritzables
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Avaluació global

A

B

C

D

E

Llindar d’acceptació
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Fitxa núm. 18: CONSUM DE SÒL  

  

Mètode  
de càlcul 

Impacte global monetitzat anual per afeccions als serveis previstos per 
ecosistemes en € per hectàrees i tipus de sòl. Mesura el valor de les funcions 
ambientals que es perden anualment. 

  

Valor de 
l'indicador 
recomanat pel 
2010 

 
Valor mitjà*: 2.983 €/ha anuals 
 
Boscos 3.383 €/ha 
Prats 205 €/ha 
Conreus 1.981 €/ha 
Àrees humides 26.153 €/ha 
Aigües continentals 1.750 €/ha 
Bufer ambiental 7.738 €/ha 
Àrees verdes urbanes 4.888 €/ha 
Urbà/periurbà/cremat 0 €/ha 
 
* Mitjan ponderada segons la dis tribució de sòls a Catalunya 
 

  

Fonts   
Brenner, J. (2007) Valuation of ecosystem services in the Catalan 
coastal zone . Ph.D. Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. 
Dades actualitzades al 2010 

  
  

Actualitzacions  
Mentre no es disposin d’altres dades, s’actualitzaran segons el deflactor 
global de l’economia. 

  
 

1. Valoració de la pèrdua de 
funcions ambientals del sòl que 
es consumeix quan es fa una nova 
infraestructura.

Element alternatiu a la valoració 
cost valor de les expropiacions.

Objectiu: incloure part dels 
elements ambientals en l’ACB.

Metodologia desenvolupada a 
EEUU (R.Constanza), aplicada a 
Catalunya a partir dels treballs de la 
Universitat Politècnica.

Tres noves aportacions de la metodologia
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2. fer una valoració de l’impacte econòmic de la construcció de les infraestructures a 
escala comarcal . Tenint en compte que les repercussions depenen de l’estructura 
productiva de cada zona.

Retorn monetari inversio
impacte total 

(producció) impacte directe impacte indirecte Impacte total VAB
distrib de l'impacte 

total (en VAB)
Primari 0,000000000 0,006567065 0,000000000 0,003648577 0,003648577 0,44%
Energia, aigua i extractives 0,000000000 0,011411403 0,000000000 0,004283290 0,004283290 0,51%
Aliments beguda i tabac 0,000000000 0,015904238 0,000000000 0,003882262 0,003882262 0,47%
Tèxtil, cuir i calçat 0,000000000 0,008769013 0,000000000 0,002807725 0,002807725 0,34%
Fusta i suro 0,000000000 0,013786746 0,000000000 0,004502966 0,004502966 0,54%
Paper i arts gràfiques 0,000000000 0,007539640 0,000000000 0,002787549 0,002787549 0,33%
Químic 0,000000000 0,026670531 0,000000000 0,006367640 0,006367640 0,76%
Cautxú i plàstic 0,000000000 0,012901679 0,000000000 0,004613764 0,004613764 0,55%
Altres minerals no metàl.lics 0,000000000 0,141943889 0,000000000 0,053313102 0,053313102 6,39%
Metal.lurgia i produstes metàl.lics 0,000000000 0,118126262 0,000000000 0,044414308 0,044414308 5,32%
Maquinària i equipaments mecànics 0,000000000 0,034821068 0,000000000 0,012796045 0,012796045 1,53%
Equipaments elèctrics, electrònics i òptics 0,000000000 0,020207055 0,000000000 0,006355567 0,006355567 0,76%
Material de transport 0,002000000 0,018005267 0,000908139 0,003477925 0,004386064 0,53%
Ind. Manufactureres diverses 0,000000000 0,008991265 0,000000000 0,003090086 0,003090086 0,37%
Construcció 0,954000000 0,984618779 0,411130048 0,013195283 0,424325331 50,83%
Comerç i reparacions 0,000000000 0,092317694 0,000000000 0,049413877 0,049413877 5,92%
Hoteleria 0,000000000 0,032429113 0,000000000 0,019111952 0,019111952 2,29%
Transports i comunicacions 0,000000000 0,045530355 0,000000000 0,021940453 0,021940453 2,63%
Intermediació financera 0,006000000 0,040958493 0,007673443 0,021072124 0,028745568 3,44%
Immobles i serveis a les empreses 0,038000000 0,160077469 0,034677802 0,054775580 0,089453383 10,71%
AAPP sanitat i ensenyament 0,000000000 0,024324607 0,000000000 0,018647057 0,018647057 2,23%
Altres serveis socials i altres 0,000000000 0,041649983 0,000000000 0,025964177 0,025964177 3,11%

Total 1,000000000 1,867551614 0,454389433 0,380461310 0,834850743 100,00%

Multiplicadors macroeconòmics per  
una inversió de 1€  en un projecte de transport ubi cat a la comarca de l’Alt Camp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Model d’avaluació de projectes del Col.legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya. 

Tres noves aportacions de la metodologia
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3. Integració dels elements quantitatius i qualitat ius per una avaluació “complerta”.

Tres noves aportacions de la metodologia

Llindar d’acceptació
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Metodologia Oberta : No es tracta d’un treball tancat, sinó
d’obrir un procés que necessita de revisió i actualització
periòdica.

Metodologia Participativa : A través de les experiències dels
professionals que treballen en aquests àmbit i de les jornades i
seminaris de formació que es realitzaran al Col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports.

Un procés d’elaboració obert i participatiu
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S’ha validat la metodologia i el model de càlcul fent aplicacions d’exemple basades
en casos reals, per diferents modes de transport:

Aplicacions de la metodologia
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ACB: TIR: 22’6% (Molt bona ), DESENV. ECO:(Alt ), SOC.+TERR.+AMB. (Positiu )

Aplicacions de la metodologia: Autopista metropolitana
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Aplicacions de la metodologia: Port comercial

ACB: TIR: 6’2% (Bona ), DESENV. ECO: (Alt ), SOC.+TERR.+AMB: (Molt Positiu )
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Aplicacions de la metodologia: Millora d’una línia ferroviària

ACB: TIR: 7’2% (Bona ), DESENV. ECO: (Mitjà ),  SOC.+TERR.+AMB: (Positiu )
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Aplicacions de la metodologia: Aeroport regional

ACB: TIR: 0’8% (Regular ), DESENV. ECO: (Alt ),  SOC.+TERR.+AMB  (Positiu )
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Gràcies,

Andreu Ulied

ulied@mcrit.com


