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 Nota de premsa  

 

Viatjar en cotxe és entre 7 i 17 vegades més car que 
fer-ho en transport públic, i l’estalvi de temps entre 2 
i 27 minuts. 
 

• És una de les principals conclusions extretes a la VII cursa de transports 
organitzada avui per la PTP i l'ATM en el marc de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura 2017. 

 
• El trajecte en bus des d’Alcarràs, Almacelles i Corbins s’ha fet amb una 

diferència de temps menor a 15 minuts respecte el cotxe. L’únic trajecte 
fet amb bicicleta, ha obtingut el menor temps respecte els modes 
competidors: cotxe i bus. 

 
• El trajecte de Mollerussa en bus es fa amb només 9 minuts de diferència 

respecte el cotxe i suposa un estalvi econòmic aproximat de 400€ al mes i 
de la meitat d’emissions. 

 
L'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida, en col·laboració amb l'Associació per a 
la Promoció del Transport Públic (PTP), els ajuntaments lleidatans participants i dues 
voluntàries des d’Almacelles, amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, han organitzat avui la VII Cursa de Transports de l'Àrea de Lleida. 
 
Aquesta cursa és una de les activitats que se celebren anualment a l’àrea de Lleida, 
en el marc de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible que va començar 
el 16 de setembre i s’allargarà fins al proper divendres 22, coincidint amb la celebració 
mundial del “Dia sense Cotxes”. 
 
A la VII Cursa de Transports de l'Àrea de Lleida el bus ha competit amb el cotxe privat 
des de 9 municipis fins a la capital del Segrià. Els ajuntaments que han participat són: 
Alcarràs, Alfarràs, Almacelles, Alpicat, Balaguer, Corbins, Mollerussa, Rosselló i 
Torrefarrera.  
 
Addicionalment ha participat la bicicleta des de Rosselló, que s’ha proclamat 
guanyadora del trajecte entre Rosselló i Lleida, arribant fins i tot 2 minuts abans que el 
cotxe.  
 
Repercutint els costos reals; el cotxe costa entre 7 i 17 vegades més per quilòmetre 
que l'autobús en l'accés a Lleida, imputant les despeses d'amortització del vehicle, 
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manteniment, impostos, assegurances i dues hores d'aparcament; i considerant l'ús 
de la T10/30 integrada, el títol de transport més utilitzat a l’Àrea de Lleida. 
 
Desenvolupament de la Cursa 
 
La sortida de les curses s’ha fet des de la porta dels respectius ajuntaments entre les 
08.30 i les 09.40 hores, i els participants, 25 persones, han arribat successivament 
entre les 09.30 i les 10.30 hores a un punt de trobada comú ubicat a la Delegació del 
Govern a Lleida, on s’ha fet una lectura dels resultats més destacats. 
 
Com a novetat d’enguany,s’ha pogut seguir la posició dels participants en temps real, 
gràcies a l’aplicació Followmee. Els concursants havien d’instal·lar-se l’app i en tot 
moment s’ha pogut visualitzar en una pantalla al punt d’arribada i per Internet, un 
mapa amb la posició real actualitzada a cada minut de cada mode de transport i 
municipi participant. 
 
EXPLICACIÓ DELS CÀLCULS 
 
Temps de viatge. Dels transports ens interessa el seu cost i la seva rapidesa, no pas 
la velocitat punta. Per això a la Cursa de Transports es calcula el temps de viatge de 
“porta a porta” entre un origen i una destinació. Això ha d’incloure el temps 
d’aparcament per al transport privat i el temps d’accés a la parada i espera del 
transport públic. Com a la realitat, a la Cursa de Transports tots els viatgers comencen 
i acaben a peu. 
 
Costos directes. Els costos directes del vehicle privat inclouen la mitjana de la 
despesa per posar a punt un vehicle i fer-lo funcionar. Per tant s’hi compten des de les 
grans despeses fixes com l’adquisició del vehicle, manteniment, reparacions, 
impostos i les assegurances repercutides sobre la vida útil del vehicle, expressades 
en €/km. També s’hi compten les despeses variables, com és la benzina o 
l’aparcament. Així doncs, deixant de banda el preu de l’aparcament, que varia en 
funció del temps, al voltant d’unes tres quartes parts dels costos directes del vehicle 
privat s’associen a l’amortització del vehicle, i la quarta part restant correspon al 
combustible gastat en el desplaçament. En el cas de la bicicleta, els costos són molt 
baixos perquè només és comptabilitza la part proporcional de l’amortització de la 
bicicleta en la seva vida útil.  
 
Els costos directes del transport públic, en canvi, no són proporcionals al recorregut 
realitzat, ja que les tarifes són planes segons la zona, i no depenen dels quilòmetres 
realitzats. Per exemple, entre Mollerussa i Lleida s’ha escollit un títol de transport prou 
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representatiu: la T-10/30. En haver de travessar dues zones per a cobrir el 
desplaçament en l’àmbit tarifari integrat, cada viatge suposa una despesa de 1,24 €. 
 
Despesa energètica. S’han tingut en compte tres conceptes per avaluar la despesa 
energètica dels viatges: el consum general pel propi vehicle en el seu desplaçament, 
el cost energètic de processar l’energia i fer-la arribar als vehicles (de la natura a la 
benzinera o a la xarxa elèctrica) i el cost energètic emprat en la construcció dels 
vehicles repercutit sobre la seva vida útil. No s’han contemplat despeses energètiques 
del manteniment dels vehicles, desballestament al final de la seva vida útil ni aquelles 
relacionades amb la construcció i manteniment de les infraestructures que utilitzen.  
 
Emissions de CO2. S’han tingut en compte dos conceptes per avaluar les emissions 
dels vehicles: les del propi desplaçament i les emeses per la construcció dels 
vehicles, repercutides al llarg de la seva vida útil. No s’han contemplat despeses 
energètiques del manteniment dels vehicles, desballestament al final de la seva vida 
útil ni aquelles relacionades amb la construcció i manteniment de les infraestructures 
que utilitzen. 
 
Resultats.  Veure annex. 
 
 
Lleida, 19 de setembre de 2017 
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7a CURSA DE TRANSPORTS A L’ÀREA DE LLEIDA

19 de setembre de 2017

€ g/persona g/persona g/persona HH:MM
Cotxe dièsel 6,11 € 1.427 5,805 0,654 0:23
Autobús dièsel 0,78 € 997 5,451 0,366 0:25

7,8 2
vegades més car 
el cotxe que el 

transport públic

Minuts de 
diferència cotxe-
transport públic

Alcarràs > 
Lleida 
(10 km) 



7a CURSA DE TRANSPORTS A L’ÀREA DE LLEIDA

19 de setembre de 2017

€ g/persona g/persona g/persona HH:MM
Cotxe dièsel 12,89 € 3.779 15,370 1,731 00:35
Autobús dièsel 0,78 € 2.525 13,808 0,926 01:02

16,5 27
vegades més car 
el cotxe que el 

transport públic

Minuts de 
diferència cotxe-
transport públic

Alfarràs > 
Lleida 
(26 km) 



7a CURSA DE TRANSPORTS A L’ÀREA DE LLEIDA

19 de setembre de 2017

€ g/persona g/persona g/persona HH:MM
Cotxe dièsel 10,70 € 3.018 12,274 1,382 0:45
Autobús dièsel 0,60 € 2.212 12,095 0,811 0:52

17,9 7
vegades més car 
el cotxe que el 

transport públic

Minuts de 
diferència cotxe-
transport públic

Almacelles > 
Lleida 
(21,6 km) 



7a CURSA DE TRANSPORTS A L’ÀREA DE LLEIDA

19 de setembre de 2017

€ g/persona g/persona g/persona HH:MM
Cotxe dièsel 5,88 € 1.346 5,473 0,616 0:17
Autobús dièsel 0,78 € 968 5,295 0,355 0:38

7,5 21
vegades més car 
el cotxe que el 

transport públic

Minuts de 
diferència cotxe-
transport públic

Alpicat > 
Lleida 
(8,9 km) 



7a CURSA DE TRANSPORTS A L’ÀREA DE LLEIDA

19 de setembre de 2017

€ g/persona g/persona g/persona HH:MM
Cotxe dièsel 12,69 € 3.711 15,093 1,699 00:41
Autobús dièsel 1,24 € 2.573 14,068 0,944 01:00
Tren regional dièsel 1,24 € 1.999 6,523 0,196 No participa

10,3 19
vegades més car 
el cotxe que el 

transport públic

Minuts de 
diferència cotxe-
transport públic

Balaguer > 
Lleida 
(26,4 km) 



7a CURSA DE TRANSPORTS A L’ÀREA DE LLEIDA

19 de setembre de 2017

€ g/persona g/persona g/persona HH:MM
Cotxe dièsel 6,54 € 1.577 6,413 0,722 00:28
Autobús dièsel 0,78 € 1.073 5,866 0,393 00:40

8,4 12
vegades més car 
el cotxe que el 

transport públic

Minuts de 
diferència cotxe-
transport públic

Corbins > 
Lleida 
(11,3 km) 



7a CURSA DE TRANSPORTS A L’ÀREA DE LLEIDA

19 de setembre de 2017

€ g/persona g/persona g/persona HH:MM
Cotxe dièsel 12,15 € 3.520 14,319 1,612 0:37
Autobús dièsel 1,24 € 2.298 12,562 0,843 0:59
Tren regional elèctric 1,24 € 332 0,519 0,000 No participa

9,8 22
vegades més car 
el cotxe que el 

transport públic

Minuts de 
diferència cotxe-
transport públic.
Inclou 12 minuts 
de retard al bus

Mollerussa > 
Lleida 
(25,3 km) 



7a CURSA DE TRANSPORTS A L’ÀREA DE LLEIDA

19 de setembre de 2017

€ g/persona g/persona g/persona HH:MM
Cotxe dièsel 6,70 € 1.631 6,634 0,747 00:27
Autobús dièsel 0,78 € 1.016 5,554 0,373 00:43

Bici manual 0,56 € 0 0,000 0,029 00:25

8,6 16
vegades més car 
el cotxe que el 

transport públic

Minuts de 
diferència cotxe-
transport públic

Rosselló > 
Lleida 
(10,4 km) 



7a CURSA DE TRANSPORTS A L’ÀREA DE LLEIDA

19 de setembre de 2017

€ g/persona g/persona g/persona HH:MM
Cotxe dièsel 5,45 € 1.196 4,865 0,548 00:21
Autobús dièsel 0,78 € 835 4,568 0,306 00:42

7,0 21
vegades més car 
el cotxe que el 

transport públic

Minuts de 
diferència cotxe-
transport públic

Torrefarrera > 
Lleida 
(8,8 km) 
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