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Cas d’Estudi 1. El Sector Públic Municipal.  
 

La Maria  està  acabant  el  grau  d’Economia  i  la  Facultat  d’Economia  i  Empresa  l’ha 

enviat  a  l’Ajuntament  de  Cornellà  de  Llobregat  durant  unes  setmanes  per  recopilar 

informació sobre el seu treball de fi de grau. La Maria està rellegint tots els seus apunts 

d’Economia del Sector Públic per donar estructura al seu treball. Li agradaria estudiar 

l’impacte  de  les  administracions  locals  en  l’economia,  però  ben  bé  no  sap  per  on 

començar. Troba les primeres notes de l’assignatura sobre les activitats que pot fer un 

Estat: pressupostàries  i no pressupostàries. Intenta posar ordre al seu cap després de 

les entrevistes amb el personal de l’Ajuntament. 

 

La primera pregunta que es fa  la Maria és com mesurar  l’impacte de  l’Ajuntament de 

Cornellà sobre el total de  l’economia del municipi. Comença revisant els números del 

municipi:  el  pressupost  municipal.  L’Ajuntament  té  per  al  2014,  un  pressupost 

equilibrat de 70 milions d’euros, que es troba resumit en el quadre següent: 

 

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ (2014) 

INGRESSOS (€)  DESPESES (€) 

Impostos directes  37.204.373  Despeses de personal  25.055.345

Impostos indirectes  1.663.619  Compra de béns i serveis  27.858.899

Taxes i altres ingressos  9.167.082  Despeses financeres  208.608

Transferències corrents  19.376.188  Transferències corrents  9.857.534

Ingressos patrimonials  1.122.236  Inversions reals  4.064.639

Actius financers  1.497.338  Transferències de capital  1.497.338

    Passius financers  1.488.473

TOTAL  70.030.836  TOTAL  70.030.836

 

La Maria  sap que  són molts diners, però busca  xifres per mesurar  l’economia de  la 

ciutat de Cornellà, per tal de relativitzar què representen aquests 70 M €. La ciutat té 

aproximadament uns 90.000 habitants,  i el PIB per  càpita  a  l’any 2012  va  ser d’uns 

25.500 €. 
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Amb els dies, la Maria descobreix que només hi ha l’Ajuntament, sinó que existeix una 

empresa  municipal,  anomenada  ProCornellà  SA.  Aquesta  empresa  pública  té  un 

pressupost diferenciat de l’anterior, amb un compte de pèrdues i guanys i un balanç de 

situació que es presenta cada any. L’activitat de l’empresa municipal és molt variada: 

 

• Construcció, venda i arrendament de pisos de protecció oficial. 

• Construcció, venda i arrendament de places d’aparcament. 

• Gestió de gimnasos, piscines cobertes i de temporada. 

• Gestió de l’auditori municipal: concerts i actuacions de teatre. 

• Gestió de la fira municipal: organització de fires de petites i mitjanes. 

 

Bona  part  de  la  xifra  de  negocis  de  l’empresa  municipal  és  la  venda  de  pisos  i 

d’aparcaments. Amb la crisi immobiliària, la xifra de negocis de l’empresa municipal va 

caure  dels  78 milions  d’euros  del  2010  als  28,5 milions  previstos  per  al  2014.  Això 

implica  que  l’empresa  té  molts  terrenys  i  habitatges  per  vendre  i  molts  deutes 

pendents  de  pagament.  Els  bancs  no  volen  seguir  prestant  a  l’empresa municipal  i 

demanen garanties. Llavors, l’Ajuntament de Cornellà, al final del 2011, aprova un aval 

a ProCornellà per valor de 30 milions d’euros, que diu que, en cas que l’empresa sigui 

insolvent,  l’Ajuntament respondrà amb els seus  ingressos (impostos que recapti en el 

futur) i el seu patrimoni com a garanties que ProCornellà farà front als deutes bancaris. 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE PROCORNELLÀ SA(€) 

Import net de la xifra de negocis  28.485.400 

Variació d’existències i aprovisionaments  ‐20.569.320 

Marge brut  7.916.080 

Despeses de personal  ‐3.674.500 

Altres despeses d’explotació  ‐2.513.880 

Amortització de l’immobilitzat  ‐2.161.900 

Subvencions esperades  +3.484.200 

Resultat d’explotació  3.050.000 

Despeses financeres  ‐3.050.000 

Resultats abans d’impostos  0 
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Després de veure piles de dossiers sobre l’empresa municipal, la Maria decideix tornar 

de nou a temes més del propi Ajuntament. Es troba una carpeta referent al proper Ple 

municipal que diu: “Modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana: consum de 

begudes  alcohòliques  a  la  via pública”.  Interessada en el  tema,  comença  a  fullejar  i 

s’adona que  la ciutat de Cornellà vol aprovar una ordenança municipal (l’equivalent a 

una  llei  en  un municipi)  on  no  es  podrà  beure  a  la  via  pública,  i  si  es  fa,  hi  haurà 

diferents tipus de sancions, segons si és un cas esporàdic o per acumulació d’aquestes. 

Resseguint  l’Ordenança de Convivència Ciutadana, troba que no s’acaba mai, que tot 

es  ple  de  limitacions,  supòsits  i més  supòsits.  I  d’ordenances municipials,  n’hi  ha  a 

dotzenes! Creu que ja en té prou per avui, i que demà serà un altre dia per seguir amb 

el seu treball de fi de grau.  

Mentre torna cap a casa, la Maria intenta posar ordre al que ha trobat avui i ho intenta 

lligar  amb  el  que  li  van  explicar  al  primer  tema  d’economia  del  sector  públic.  Es 

pregunta si: 

1. Pot donar una xifra de l’impacte del pressupost de l’Ajuntament de Cornellà en 

l’economia  del  municipi.  Quins  inconvenients  pot  tenir  la  mesura  d’aquest 

impacte? Si la Maria fos l’Alcaldessa i volgués redreçar l’economia del municipi, 

ho faria augmentant aquesta xifra o disminuint‐la? Per què? 

2. Del  quadre de  despeses  de  l’Ajuntament  de Cornellà,  apareixen  7  conceptes 

diferents. La Maria pensa si pot donar un exemple de possibles despeses que hi 

podem  trobar  dins  de  cadascuna,  sabent  que  es  tracten  d’intervencions 

pressupostàries.  

3. La Maria  creu  que  per  mesurar  la  incidència  del  sector  públic  municipal  a 

l’indicador  anterior,  hi  ha  de  sumar  el  compte  de  resultats  de  l’empresa 

municipal.  És  una  millor  o  pitjor  aproximació  a  l’impacte  del  sector  públic 

municipal a l’economia de Cornellà? Per què? 

4. Amb  la  informació  aportada  al  text,  apareixen  mesures  difícilment 

quantificables  amb  un  impacte  sobre  l’economia  local.  La Maria  vol  apuntar 

quines  són,  quina  incidència  poden  tenir  sobre  l’economia  del municipi  i  les 

intenta classificar. Es pregunta com donar una magnitud de l’impacte del sector 

públic municipal tenint‐les en compte. 
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Guia del professor: “El Sector Públic Municipal” 
 

Aquest cas tracta l’apartat del capítol 1 del text docent “Economia del sector públic: 

fonaments i polítiques”, sobre intervencions pressupostàries i no pressupostàries. Es 

pretén que l’alumne s’adoni que el govern té diferents formes d’intervenció en 

l’economia i no totes són per les vies pressupostàries. L’alumne haurà de baixar al detall 

del text per adonar-se com pot el govern condicionar el funcionament de l’economia.  

 

1. Pot donar una xifra de  l’impacte del pressupost de  l’Ajuntament de Cornellà 

en l’economia del municipi. Quins inconvenients pot tenir la mesura d’aquest 

impacte?  Si  la  Maria  fos  l’Alcaldessa  i  volgués  redreçar  l’economia  del 

municipi, ho faria augmentant aquesta xifra o disminuint‐la? Per què? 

Aquest apartat es merament  introductori del  text. Existeixen diverses  formes de 

calcular  l’impacte del sector públic en  l’economia. L’indicador proposat aquí serà 

que  l’alumne  multipliqui  la  població  pel  PIB  per  càpita,  obtenint  un  valor 

aproximat  del  PIB  del municipi  de  2295 M  d’euros.  Així,  l’alumne  pot  calcular 

l’impacte del sector públic com  la rati del pressupost municipal de 70 M € entre 

2295 M € = 3,05%. S’ha d’indicar que és un dels mètodes,  ja que ho podríem fer 

sobre la renda per càpita, o de la xifra del pressupost de l’Ajuntament descomptar 

alguna partida,  com poden  ser els  interessos del deute municipal, al no  revertir 

directament al municipi.  

L’apartat on l’alumne es posa en la pell de l’Alcalde/Alcaldessa ha de servir perquè 

s’adoni com  s’ho  faria per  intervenir en el  funcionament de  l’economia. S’ha de 

centrar  el  debat  en  la  via  pressupostària.  Aquest  apartat  surt  estrictament  del 

tema, però pot  ser una de  les  introduccions al multiplicador keynesià del  sector 

públic.  S’ha  d’obrir  el  debat  a  les  dues  visions  perquè  l’alumne  s’adoni  que  el 

sector  públic  pot  incidir  sobre  el  funcionament  de  l’economia  augmentant  la 

despesa total o disminuint la (ergo els ingressos). 

 

2. Del quadre de despeses de  l’Ajuntament de Cornellà, apareixen 7 conceptes 

diferents. La Maria pensa si pot donar un exemple de possibles despeses que 
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hi podem  trobar dins de  cadascuna,  sabent que es  tracten d’intervencions 

pressupostàries.  

 

Despeses de personal  Sous  dels  funcionaris  i  interins,  i  càrrecs 

públics. 

Compra de béns i serveis  Compra  de  béns  per  al  funcionament  de 

l’activitat municipal: des de material d’oficina, 

material  per  als  parcs  i  jardins,  per  a  la  via 

pública... 

Despeses financeres  Els  interessos  dels  deutes  que  pot  tenir 

l’Ajuntament o les línies de crèdit 

Transferències corrents  Transferències a d’altres organismes municipal 

del  sector  públic:  empreses  municipals, 

fundacions,  consorcis... Aquests ho destinaran 

a sous, compra de béns i serveis... 

Inversions reals  Inversions  que  fa  l’Ajuntament  per  rellançar 

l’economia  municipal:  arreglar  carrers, 

construir  equipaments,  arreglar  escoles 

bressol... 

Transferències de capital  Transferències  a  d’altres  organismes 

municipals  relatius  als  seus  fons  propis: 

capitalització. 

Passius financers  Correspon a la partida d’amortització del deute 

que  té  l’Ajuntament. Permet retornar diners a 

les entitats financeres. 

 

És  important que en cadascun dels exemples, el professor  faci veure a  l’alumne 

que cadascun d’aquests exemples té el seu  impacte sobre  l’economia municipal. 

Per exemple, amb els sous dels funcionaris, aquests fan la compra al supermercat, 

van a esmorzar pels voltants del seu lloc de treball...  

 

3. La  Maria  creu  que  per  mesurar  la  incidència  del  sector  públic  municipal  a 

l’indicador  anterior,  hi  ha  de  sumar  el  compte  de  resultats  de  l’empresa 
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municipal.  És  una  millor  o  pitjor  aproximació  a  l’impacte  del  sector  públic 

municipal a l’economia de Cornellà? Per què? 

Aquest apartat pretén, en forma de pinzellada, adonar a l’alumne que respecte a 

l’apartat anterior, ara tenim en compte el pes de l’empresa pública ja que també té 

la seva incidència en l’economia municipal. L’indicador que es proposa calcular es 

sumar el pressupost municipal més la xifra de vendes de l’empresa, 70 M +28,5 M 

= 98,5 M €. Aquesta xifra es divideix sobre el PIB del municipi i s’obté un 

indicador superior, sobre el 4,3%. En el raonament quin dels dos es millor, ens 

centrarem en respondre que aquest és millor, al ser més acurat i mesurar de forma 

més global el sector públic municipal. 

 

4. Amb la informació aportada al text, apareixen mesures difícilment quantificables 

amb un impacte sobre l’economia local. La Maria vol apuntar quines són, quina 

incidència poden tenir sobre  l’economia del municipi  i  les  intenta classificar. Es 

pregunta  com  donar  una  magnitud  de  l’impacte  del  sector  públic  municipal 

tenint‐les en compte. 

 

Mesura  del  sector 
públic  

Intervenció no 
pressupostària 

Incidència en l’economia municipal 

Construcció,  venda  i 
arrendament  de  pisos 
de protecció oficial 

Empresa pública  Augmentant l’oferta de pisos a la ciutat en pot fer 
baixar  el  preu,  així  com  trams  de  població  amb 
menor  renda  poder  adquirir  un  habitatge  més 
fàcilment 

Construcció,  venda  i 
arrendament de places 
d’aparcament. 
 

Empresa pública  Augmentant  l’oferta de places d’aparcament a  la 
ciutat en pot fer baixar el preu, així com garantir 
que  tots  els  barris  tinguin  prou  places 
d’aparcament 

Gestió  de  gimnasos, 
piscines  cobertes  i  de 
temporada. 
 

Empresa pública  Promou hàbits saludables a  la població, fent que 
l’empresa  pública  sigui  una  competidora  de 
gimnasos i clubs privats a la ciutat 

Gestió  de  l’auditori 
municipal:  concerts  i 
actuacions de teatre. 
 

Empresa pública  Oferta  cultura  als  ciutadans,  sent  una 
competidora  amb  empreses  de  l’espectacle 
privades: teatres, cinemes... 

Gestió  de  la  fira 
municipal:  organització 
de  fires  de  petites  i 
mitjanes. 
 

Empresa pública  Atracció  de  visitants  de  fora  del  municipi  que 
poden pernoctar en hotels municipals, menjar en 
restaurants, fer compres... 

Aval  de  l’Ajuntament  Avals públics  Competeix  amb  empreses  privades  per  obtenir 
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als crèdits bancaris  crèdit  bancari  en moments  on  aquest  es  difícil 
d’aconseguir. 

Sancions  per  consum 
d’alcohol  a  la  via 
pública 

Regulació  L’alumne s’ha d’adonar que posar una sanció per 
beure  al  carrer  canviarà  hàbits  dels  joves:  es 
beurà més a  les discoteques  i bars musicals,  i els 
supermercats i d’altres botigues perdran vendes.  

 

De  tot plegat, és  important que  l’alumne  s’adoni que el nombre d’intervencions no 

pressupostàries  que  pot  arribar  a  fer  el  sector  públic  municipal  és  molt  àmplia, 

especialment per  la via de  la regulació. Tant amb  la mesura dels avals públics com  la 

regulació, són intervencions difícilment quantificables. Això s’ha de relacionar amb els 

valors anteriorment calculats de l’impacte del sector públic municipal: com afecten els 

exemples de prohibir el  consum d’alcohol a  la via pública  i  l’aval del  sector públic a 

l’activitat municipal? Es aquí on el professor ha de transmetre a l’alumne que s’han vist 

exemples concrets d’un municipi,  i es demana a  l’alumne que  faci  l’esforç per veure 

que això es tradueix a tots els municipis, CCAA i Estat central, afectant de forma àmplia 

al funcionament de l’economia.    
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Cas d’Estudi 2. El preu de la telefonia mòbil.  
 
La Marta López recupera una notícia que va trobar a internet que deia: “Les tarifes de 

telefonia mòbil dins de l’Estat espanyol són les quartes més cares de la UE, amb una 

mitjana de 13 c€/min.  Les diferències entre països és d’un 774% entre països”, segons 

un estudi publicat per la Comissió Europea durant l’agost del 2013. S’han investigat els 

motius per els quals hi ha aquestes diferències de preus entre diferents països de la Unió 

Europeu i la Marta s’adona que la Unió Europea no és un únic mercat, ja que cada país 

manté legislacions i reguladors diferenciats, tot i els esforços dels últims anys d’anar 

convergint cap un mercat únic.  

 
La Marta pensa que un dels motius d’aquestes diferències de preu pot ser la diferència 

de nivell de vida entre els països. Ella que va estar a Itàlia abans de començar el curs, 

sap que tot era més o menys igual de preu, així que no creu que sigui una raó que pugui 

explicar totes les diferències de preu. També es  posa a investigar el preu de diferents 

productes dins de la Unió Europeu i troba que aquests preus no varien gaire. Per 

exemple, un litre de llet pot valdre entre 0.69 i 0.99 €, mentre que un Ipad les 

diferències de preu no són més d’un 10%. Un altre factor podria ser la qualitat del 

servei, però la Marta troba estudis de qualitat entre els sistemes de telefonia mòbil als 

diferents països de la UE i diu que les diferències no són significatives. També s’ha 

comparat si algun país tenia tecnologies més cares o infraestructures de telefonia mòbil 

més cares o més avançades, però tampoc n’hi ha. Així, sembla ser que les grans 
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diferències de preus de trucades dels mòbils vindria per altres factors com la intensitat 

de la competència i/o la regulació del sector.  

 

La Marta està decidida a canviar de companyia de telèfon. Els seus pares li diuen que no 

ho faci, ja que corre el risc de passar-se setmanes sense línia, com quan a casa seva van 

canviar la telefonia fixa i l’ADSL de la Telefónica de tota la vida a Jazztel. En canvi, la 

seva amiga de la facultat li ha dit que en menys de 24 hores tindrà la nova línia donada 

d’alta, a diferència de fa uns anys que podien tardar molt més. Després de mirar moltes 

ofertes, segueix sense tenir clar quina companyia escollir, ara que cap companyia li 

regala cap telèfon mòbil a canvi d’una permanència temporal. La majoria de les seves 

amigues són clientes de Vodafone, i la Marta té molt present que quan tenia Movistar li 

arribaven unes factures molt grans per les trucades que feia a les amigues, mentre que 

parlant els mateixos minuts amb els seus pares, que eren Movistar, era molt més barat. 

La Marta busca per internet informació sobre el mercat de telecomunicacions a Espanya 

per intentar esbrinar que ha passat. Troba el següent: 

 

A Espanya, l’explotació del mercat de telefonia mòbil va correspondre a una única 

empresa pública fins a l’any 1994: Telefónica. La Marta es pregunta com és que aquest 

sector era un monopoli públic i com deu haver-se produït l’actual marc de competència 

entre diversos operadors. Tanmateix, la Marta sap que aquest sector no és com altres en 

els que el nombre d’oferents és molt alt, sinó que existeix una capacitat limitada en 

l’espai radioelèctric que limita el nombre d’empreses. Esbrina que entre el 1995 i 1998, 

després d’un procés gradual de liberalització del sector, el monopoli es va trencar i un 

nou operador va iniciar les seves operacions. Més tard un tercer operador va obtenir la 

llicència necessària per operar i competir amb les dues primeres, essent el mercat 

proveït per tres empreses des de 1999 (Movistar, Vodafone i Orange-Amena amb els 

noms actuals), malgrat la quota de mercat de Telefònica era del 50%. En tots aquests 

casos els nous operadors anirien invertint en la seva xarxa pròpia de forma gradual però 

necessitaven en una primera etapa una certa protecció per assolir una implantació que 

garantís el proveïment del servei. El govern esperava que la competència impulsés una 

certa autoregulació i disciplina de preus, de manera que va suprimir la regulació de 

preus existent en el mercat l’any 1998. Per altra banda, entenia que aquesta era una 

indústria important per a la innovació i desenvolupament tecnològic de l’economia, així 

que va obtar per un increment gradual de la competència que no impedís una rendibilitat 
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adequada a les empreses ja existents que, a la vegada, pogués obstaculitzar les 

inversions i la innovació. D’alguna manera l’Estat intentava fer compatibles dos 

objectius sovint incompatibles, 1) un augment de la competència per assolir preus 

minories més baixos per als usuaris i 2) uns nivells de rendibilitat que permetessin a les 

empreses invertir en noves tecnologies.  

 

No va ser fins a l’any  2008 quan va aparèixer un quart operador amb xarxa pròpia, tot i 

que gaudia de llicència des de l’any 2000: Xfera-Yoigo. La Marta reconeix 

perfectament totes aquestes companyies, però li sorprèn només trobar 4 empreses amb 

xarxa pròpia, quan ella s’ha adonat que valorant les ofertes que li ofereix el mercat ha 

trobat moltes més companyies de telefonia mòbil. Això sí, identifica que a aquestes 

empreses se les anomena “operadors virtuals”! Amb tot, la Marta té la sensació que 

l’augment de la competència en aquest sector ha costat i segueix costant molt.  

 

Encuriosida descobreix que des de l’any 2001 a Espanya són permesos els anomenats 

operadors mòbils virtuals (OMV). La Marta es sorprèn, ja que recorda que fa 10 anys no 

hi havia cap d’aquestes empreses en el mercat tot i estar permeses. Aquests operadors 

virtuals han d’utilitzar la xarxa d’una de les quatre companyies amb xarxa pròpia per 

poder operar ja que ells no disposen d’infraestructura pròpia. Aquestes empreses 

funcionen com a gestores del servei o comercialitzadores i paguen a les operadores amb 

xarxa per a poder fer ús de la seva infraestructura. Aquests operadors tenen avantatges 

per als clients, ja que 1) es dirigeixen a col·lectius específics poc importants o poc 

atesos per les companyies més grans, 2) tenen costos de funcionament més baixos per la 

seva reduïda dimensió i per la manca d’infraestructura pròpia, 3) són molt flexibles i per 

tant poden adaptar-se millor a les condicions de la demanda. Els operadors virtuals han 

passat d’un 2% al 13% de quota de mercat, però encara la seva penetració és  inferior a 

la que han aconseguit en altres països. A la Marta aquest fet li crida molt l’atenció. Què 

deu explicar aquesta diferència? Perquè tot i ser permeses no hi havia operadors 

virtuals, amb tots els avantatges que proposen als seus clients fins a l’any 2008? 

La Marta sap que aquest és un sector regulat, però desconeix fins a quin punt i en quins 

segments del mercat s’aplica aquesta regulació. El mercat de les telecomunicacions 

presenta segments que estan liberalitzats i d’altres  que no ho estan. El mercat minorista 

(entre clients i operadors) es troba liberalitzat des del 1998. Totes les empreses poden 
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cobrar als clients el preu que considerin més adient. Els únics preus minoristes que sí 

estan regulats en l'actualitat són els preus en itinerància internacional (Roaming), ja que 

al 2007 la Unió Europea va voler combatre directament els grans marges obtinguts per 

les companyies en aquest servei. Per altra banda, els preus de terminació, aquell que 

cobra l’empresa receptora (destí) de la trucada, es troben també regulats, ja que les 

empreses imposaven preus molt alts a les empreses competidores, especialment en els 

serveis de fix a mòbil. La Marta recorda les escridassades a casa seva quan els seus 

pares s’adonaven que havia trucat a un telèfon mòbil des del fix! Curiosament, la Marta 

veu que aquesta regulació és asimètrica i no tots els operadors poden cobrar els 

mateixos preus, sinó que hi ha una certa protecció dels nous entrants i una major 

rigidesa amb els operadors considerats dominants des de 2007. A més, aquests preus 

són preus que paguen els operadors, però no necessàriament traslladen les caigudes en 

aquests preus – les que aconsegueix la regulació- als clients finals, que només paguen 

els preus minoristes.  La Marta sent que comença a entendre moltes coses.  

Pel que fa als operadors virtuals, la Marta entén que els operadors virtuals necessiten 

compensar a les empreses amb xarxa per l’ús que fan de les seves infraestructures i per 

tant aquesta compensació és un cost addicional que repercuteixen als seus clients.  Les 

empreses amb xarxa pròpia tenien, per tant, una posició de domini ja que les virtuals 

necessàriament havien de negociar amb les operadores amb xarxa per a poder oferir els 

seus serveis. Els preus depenien dels acords obtinguts en aquestes negociacions i sovint 

eren preus molt alts perquè les empreses amb xarxa no tenien massa incentius a facilitar 

l’entrada d’operadors virtuals. A partir del 2007, La Comissió Nacional sobre Mercats i 

Competència (antiga Comissió del Mercat de Telecomunicacions creada al 1996) va 

establir una regulació sobre les condicions d’aquesta interconnexió. Des d’aleshores la 

quota de mercat dels operadors virtuals no ha deixat de créixer tot i mantenir-se lluny de 

la mitja europea.   

 
A partir del text anterior i de la lectura dels següents tres documents: 
• Apartat I.2 del document “Liberalización en los servicios públicos de red” 

(http://www.ub.edu/graap/anuario.pdf)  
• “La regulación de la terminación del móvil, y su impacto en los precios minoristes” 

(http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit190/regulacion190juandiegootero.pdf), 
• “Telefonía Móvil en España: Regulación y resultados” Cuadernos Económicos del 

ICE  (http://www.revistasice.com/CachePDF/CICE_81_39-
70__4D2E26DCC881483187872FE9A63999E2.pdf) 
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Nota: La informació de la Maria correspon a l’any 2013, mentre que el document “Liberalización...” és de 
4 anys anteriors, podent haver canvis temporals de polítiques i situacions descrites.  
 

1. Des de l’any 1976 fins a l’any 1994, les trucades de telefonia mòbil a Espanya 
només podien ser efectuades a través de Telefónica-Movistar. Penseu i 
argumenteu quins són els motius que explicarien que aquest servei fos produït 
per una única empresa pública. Quins avantatges i punts en contra suposa 
aquesta decisió?  
 

2. Amb la privatització de Telefónica l’Estat va organitzar un concurs entre 
diferents empreses per donar una segona llicència per operar al mercat de 
telèfons mòbils a Espanya, que va ser guanyat per Airtel (actualment Vodafone). 
Penseu i argumenteu els motius d’aquesta decisió del govern i comenteu quin 
canvi es produeix en l’estructura del mercat i quines poden ser les seves 
conseqüències.  
 

3. Discuteix quins elements poden haver dificultat que la previsió del govern a 
l’any 1998, esperant que la competència disciplinés els preus i per tant suprimint 
la regulació de preus minoristes, no es complís i el mercat de telefonia mòbil a 
Espanya sigui més car que el que trobem a la resta de països europeus.  
 

4. Quan a la Marta l’avisen de que no canviï de companyia, ja que li tallaran la 
línia, a quin problema es fa referència? Com es pot solucionar? 
 

5. La Maria descriu com abans li arribava unes factures molt elevades quan trucava 
a d’altres companyies. De quin problema es tracta? Com s’ha solucionat i quina 
repercussió ha tingut en el present? 
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Guia del professor  “El preu de les trucades dels telèfons mòbils” 
 
 

1. Des de l’any 1976 fins a l’any 1994, les trucades de telefonia mòbil a 

Espanya només podien ser efectuades a través de Telefónica-Movistar. 

Penseu i argumenteu quins són els motius que explicarien que aquest servei 

fos produït per una única empresa pública. Quins avantatges i punts en 

contra suposa aquesta decisió?  

Aquest apartat pretén relacionar conceptes d’altres temes i genèrics: monopoli, 

excedent del consumidor, excedent del productor…  Fer esment que es tracta d’un 

monopoli legal: cas de Telefónica fins a l’any 1994, on no hi havia cap concurs per 

a cap empresa que volgués operar en el mercat de la telefonia mòbil. Cal identificar 

també que es tractava d’un sector amb característiques de monopoli natural i que 

l’Estat opta per un monopoli públic enlloc d’un monopoli privat regulat. Aquesta 

indústria, gràcies als avenços tecnològics deixa de ser un monopoli natural i per 

tant, la competència és possible i desitjable des de la vessant de l’eficiència tècnica.  

L’estudiant ha d’identificar que l’Estat opta pel monopoli públic perquè és el que 

obté la màxima eficiència tècnica, però que en canvi al no poder garantir 

l’eficiència assignativa, i per tant un preu mínim per a l’usuari final decideix 

organitzar el sector amb una empresa pública que maximitza el benestar social i no 

el benefici privat.  

De forma tangencial, es pot fer esment a la lliçó de producció pública i 

privatització, recordant que Telefónica era una empresa pública i entre el 1995-

1999 es privatitzada totalment. Creació d’una estructura oligopolística amb 

l’entrada gradual i seqüencial de nous entrants i establiment d’un  nou regulador 

sectorial. 

 

2. Amb la privatització de Telefónica l’Estat va organitzar un concurs entre 

diferents empreses per donar una segona llicència per operar al mercat de 

telèfons mòbils a Espanya, que va ser guanyat per Airtel (actualment 

Vodafone). Penseu i argumenteu els motius d’aquesta decisió del govern i 
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comenteu quin canvi es produeix en l’estructura del mercat i quines poden 

ser les seves conseqüències.  

 

Aquest apartat pretén mostrar com l’Estat està preocupat per la falta de 

competència, i obre a d’altres empreses el mercat. La indústria ha deixat de ser un 

monopoli natural, i s’ha privatitzat l’empresa establerta (Telefónica). Per evitar 

l’abús de poder del monopoli privat d’introdueix competència. Tot i això, ens 

trobem en una situació de competència imperfecta, amb un duopoli, que suposa 

grans amenaces per al desenvolupament efectiu de la competència. S’ha de mostrar 

a l’alumne que s’està en una situació entre la competència perfecta i el monopoli 

(molt més a prop d’aquesta última).  

L’alumne ha de identificar el mecanismes que fa servir el govern com a “Subhasta 

competitiva per a la concessió d’un monopoli”. Es pot parlar de garantir la 

competència exante, amb un nombre suficient de competidors,... En el concurs es 

van presentar 2 ofertes, guanyant un consorci liderat per Airtel (futura Vodafone) 

que va obtenir la llicència, amb una millor oferta per 540 M €. En el seu moment, va 

haver-hi molt de debat ja que Movistar mai va haver de pagar ni es va presentar a 

cap concurs, ja que n’era l’anterior monopoli. A més, Telefònica gaudia d’una 

important posició de domini. 

 

Telefónica Vodafone Consumidors Regulador 

(+) Situació on pot 

obtenir benefici 

elevat 

(+) Poca 

competència, i podrà 

elevar preus per 

sobre CM 

(+) Excedent del 

consumidor augmenta 

(+) Ha introduït certa 

competència al mercat, 

però insuficient 

(+) Elevada probabilitat que els dos 

operadors es posin d’acord per pactar preus, 

repartiment del mercat geogràfic o de 

producte. 

(-) Només poden 

escollir entre dos 

empreses 

(-) Regulador té poc 

poder al haver-hi només 

dues empreses, 

possibilitat de captura  

(+) Operador antic 

amb molt 

coneixement del 

 (-) Elevada probabilitat 

de col·lusió. 

(-) Regulador no existeix 

com a tal fins al 2006 
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mercat 

 

3. Discuteix quins elements poden haver dificultat que la previsió del govern a 

l’any 1998, esperant que la competència disciplinés els preus i per tant 

suprimint la regulació de preus minioristes, no es complís i el mercat de 

telefonia mòbil a Espanya sigui més car que el que trobem a la resta de 

països europeus.  

 

L’alumne ha d’identificar que tot i la supressió de la regulació, la determinació dels 

preus depèn del grau de competència del mercat. Donada la limitada competència 

del mercat, els preus no han evolucionat com en altres països europeus. Els elements 

que han obstaculitzat la competència són: 1) la posició de domini de les empreses 

establertes, 2) una política industrial basada en un increment de la competència 

gradual que permetés una rendibilitat adequada per a no obstaculitzar les inversions, 

3) barreres a l’entrada de les empreses operadores virtuals, 4) pràctiques 

anticompetitives basades en la manca de regulació en els preus de terminació de 

trucades. La baixa quota de mercat de les OMV es deu a totes aquestes barreres i 

suposa un dels elements primordials en la diferència de preus entre Espanya i altres 

països on són molt més presents.  

S’ha de fer esment a conceptes del textos a llegir, on es situa a Espanya com un país 

amb un grau de competència inferior, degut a què l’operador principal ha tingut una 

quota de mercat i preus relativament elevats. Un altre motiu aportat per l’informe és 

que els operadors s’han beneficiat del creixement del mercat i no han fet ofertes de 

preus agressives per atreure clients, no les han necessitat. Així, la falta d’una política 

activa de competència per part del regulador ha portat a poques opcions i reduccions 

de preus molt moderades. 

 

4. Quan a la Marta l’avisen de que no canviï de companyia, ja que li tallaran 

la línia, a quin problema es fa referència? Com es pot solucionar? 

Posar traves al canvi de companyia ha sigut a una de les limitacions de la 

competència per part de les companyies més habituals. És un cas de comportament 

anticompetitiu, on posen dificultats al canvi d’operador. Darrerament el regulador ha 

introduït noves normatives sobre la migració, com per exemple conservar el número 
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al canviar de companyia, activació de la nova línia en menys de 24 hores, etc. 

Aquestes són mesures que sense una regulació no s’haurien aconseguit. L’alumne 

ha de veure com el regulador ha de tenir un paper actiu en afavorir la competència 

en el mercat, i té la capacitat per fixar les regles que cregui convenients per arribar a 

aquest objectiu també quan hi ha comportaments que limiten la competència en el 

mercat.  

 

5. La Maria descriu com abans li arribava unes factures molt elevades quan 

trucava a d’altres companyies. De quin problema es tracta? Com s’ha 

solucionat i quina repercussió ha tingut en el present? 

En aquest cas les companyies fan abús del seu poder de mercat i posen preus molt 

per sobre del cost marginal o cost mig  per extreure el màxim benestar del 

consumidor. És el problema de la interconnexió, en el present molt menor que en el 

passat. Es demanarà a l’alumne que sigui capaç de veure els guanys obtinguts 

gràcies a la regulació d’aquests preus, i que és el que passava quan es deixava fixar 

els preus que les companyies volien. L’alumne pot comentar que aquesta pràctica 

portava a l’operador a buscar el màxim nombre de clients per reduir els costos 

d’interconnexió en els usuaris.  

És important que l’alumne s’adoni com sense la regulació, no s’hagués aconseguit 

baixades en el preu d’interconnexió. Explicar com s’ha implementat un sistema de 

price cap. Els operadors amb infraestructures i elevada quota de mercat tenen 

incentius a cobrar molt als entrants com a barrera d’entrada i obtenir una avantatge 

competitiva degut a la major base de clients. Es pot recordar a l’alumne que fa uns 

anys això es donava. Llavors, el regulador regula els preus des de l’any 2002. 

Aquestes tarifes han passat dels 20 c€/min als 3 c€/min, i s’espera que properament 

arribin al 1 c€/min. Així, els preus han disminuït quasi un 95% en 11 anys. Aquesta 

tarifa que es pretén aconseguir està a la mitja de la Unió Europea. A més, aquesta 

baixada hagués estat més complicada sense l’entrada dels OMV. 

Es pot explicar com una part dels ingressos que obtenien aquestes tres empreses per 

la interconnexió, anaven a parar a finançar mòbils per als seus clients i poder-los 

retenir. Quan la regulació fa baixar aquests preus d’interconnexió, s’acaben les 

ofertes de les empreses per finançar mòbils, a més d’una major regulació en la 

portabilitat. Els operadors virtuals a Espanya han tardat molt a entrar, perquè fins a 
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la regulació del 2006, no s’obliga a cobrar un preu raonable als operadors virtuals. 

Ara tenim 23 operadors virtuals + 4 amb xarxa pròpia. 

 
 

Cas d’estudi 3. La reforma de la gestió dels aeroports. 

Guillem Dalmau es un técnico de la Generalitat de Catalunya al que se la 

encomendado la misión de convencer a sus homólogos en el Ministerio de Fomento de 

impulsar una reforma en el modelo de gestión de los aeropuertos en España.  

En España, una empresa pública adscrita al ministerio de fomento (AENA) gestiona 

de forma centralizada 47 del total de 48 aeropuertos con tráfico comercial que están 

actualmente en funcionamiento. Todos los ingresos que obtienen los aeropuertos por las 

tasas aeronáuticas que cobran a las compañías aéreas van a parar a una caja única. Con 

los recursos de esta caja única, los gestores de AENA deciden a dónde destinaran las 

inversiones en mantenimiento, mejora o ampliación de la infraestructura. Por otro lado, 

las tasas aeronáuticas están estrictamente reguladas y también son decididas sin consulta 

previa ni justificación explícita por los responsables del Ministerio de Fomento. 

Finalmente, la asignación de horarios de vuelos y espacios en las terminales a las 

aerolíneas también está en manos de los responsables de AENA.  

Esto contrasta con la situación que se observa en muchos otros países donde los 

aeropuertos son gestionados individualmente por empresas diferentes (que pueden ser 

públicas o privadas) aunque las tasas aeronáuticas pueden estar sujetas a diferentes 

grados de regulación económica. En este contexto, diversas comunidades autónomas 

reivindican la gestión de los aeropuertos de su territorio pero actualmente la única 

reforma realmente planificada por el Ministerio de Fomento consiste en la privatización 

parcial de AENA que seguiría siendo la empresa gestora de los aeropuertos españoles.  

Guillem no tiene dudas de la importancia de la misión que se le ha asignado dado el 

papel que los aeropuertos tienen el desarrollo económico de las regiones. También es 

consciente de las dificultades políticas que puede conllevar aplicar cambios en el 

modelo aeroportuario español. Por otro lado, Guillem tiene claro que su función 

principal consiste en abstraerse de cuestiones de índole política y centrarse en los 

argumentos económicos que pueden justificar (o no) un cambio en el modelo.  

La primera cuestión que se plantea Guillem es si los aeropuertos pueden competir 

entre sí para atraer aerolíneas. Y si sólo pueden competir grandes aeropuertos o 
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instalaciones de distinta dimensión. Los aeropuertos requieren cuantiosas inversiones 

para mantener y mejorar las pistas de aterrizaje y despegue y las terminales de 

pasajeros. Por tanto, puede que estemos ante la típica situación de monopolio natural en 

la que tendría sentido la existencia de una única empresa gestionando todos (o casi 

todos) los aeropuertos; con una sola empresa se minimizarían costes garantizándose la 

viabilidad financiera del gestor aeroportuario. Sin embargo, otros países tienen varias 

entidades gestoras de aeropuertos por lo que podría ser que en realidad estemos 

hablando de un monopolio legal. Lo que no tiene muy claro ahora mismo Guillem es si 

los aeropuertos en estos otros países realmente pueden competir o si es la regulación la 

que limita su posible conducta abusiva.  

A parte de consideraciones de inversiones y costes, otro aspecto que Guillem sabe 

que debe tener en cuenta en su análisis de competencia es el cliente al que se dirige el 

gestor aeroportuario. No tiene claro Guillem si el cliente del que debe preocuparse el 

gestor aeropuerto es la aerolínea o el pasajero (o ambos) y si esto puede tener 

implicaciones para determinar las posibilidades de competencia en este sector. Por otro 

lado, se pregunta Guillem cómo puede afectar cualquier cambio en el modelo 

aeroportuario a las aerolíneas españolas 

 Junto con las cuestiones de competencia, Guillem considera relevante plantearse si 

privatizar AENA puede ser aconsejable desde el punto de vista de la eficiencia y el 

bienestar social. Una empresa privada especializada en la gestión aeroportuaria puede 

tener una mejor estructura de incentivos y conocimientos que una empresa pública y 

también podría ser que tenga mayor capacidad para explotar economías de escala. Sin 

embargo, también podría ser que una empresa privada tenga mayor predisposición a 

abusar de su potencial poder de mercado. Dicho esto, tampoco tiene Guillem muy claro 

que pueda plantearse de forma generalizada que un aeropuerto deba ser necesariamente 

un ente que maximice beneficios aunque también sabe que no puede obviar las 

restricciones presupuestarias de los gobiernos. Eso sí, Guillem piensa que la regulación 

de las tasas juega un papel relevante en todo este debate aunque no está seguro cuál 

podría ser el mejor mecanismo de regulación.  

A parte de las consideraciones de eficiencia y la titularidad de la empresa gestora, 

Guillem no puede olvidar el análisis de una de las principales justificaciones que se han 

argüido para el mantenimiento del monopolio; la solidaridad entre regiones. Los 

aeropuertos con mucho tráfico suelen localizarse en las regiones más ricas de manera 
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que los superávits financieros de éstos pueden utilizarse para compensar las pérdidas 

financieras de los aeropuertos pequeños que suelen ubicarse en regiones más pobres. En 

este punto, Guillem piensa que quizás tendrá que mirar datos financieros y de 

inversiones para intentar confirmar la solidez de este argumento. Por otro lado, también 

se cuestiona si el monopolio y el sistema de subsidios cruzados asociado a este es la 

mejor (y única) alternativa para garantizar la solidaridad entre regiones.   

Finalmente, aunque Guillem es consciente que debe abstraerse tanto como pueda de 

las consideraciones políticas también sabe que debe tener en cuenta un argumento que 

podría justificar el mantenimiento del monopolio; el argumento del campeón nacional. 

Puede que no sea conveniente que los aeropuertos españoles compitan entre sí, sino que 

lo deseable es crear un gran operador aeroportuario que pueda competir a nivel 

internacional y participar en privatizaciones que tengan lugar en otros países. Por otro 

lado, Guillem no está del todo seguro que los campeones nacionales sean una buena 

idea.  

Antes de tomar una decisión sobre cuál es el planteamiento a seguir finalmente en las 

negociaciones con los responsables de AENA, Guillem decide formar una comisión de 

expertos en economía del sector público para que le apoyen en la articulación de su 

discurso ante AENA. Recopilando, estas son las cuestiones que quiere debatir con la 

comisión de expertos: 

1. ¿Es posible la competencia entre aeropuertos? En España, ¿es la gestión de 

aeropuertos un monopolio natural o legal? ¿Qué implicaciones tiene para la 

competencia el hecho de que el gestor aeroportuario tenga como cliente a las 

aerolíneas?  

2. ¿Es conveniente la privatización de los aeropuertos? ¿Qué papel puede jugar la 

regulación de las tasas? ¿Y la competencia? 

3. ¿Está justificado el monopolio para garantizar la solidaridad entre regiones? 

4.  ¿Es razonable el argumento del campeón nacional para justificar el modelo 

aeroportuario español? 

5. ¿Provee el modelo actual incentivos para la reducción de costes y la generación 

de ingresos? ¿Hay alguna alternativa mejor? 

 



20 
 

NOTA: Para poder desarrollar este caso de estudio, es conveniente leerse el artículo “La 

reforma del modelo de gestión de aeropuertos en España: ¿Gestión conjunta o 

individual?” que está disponible en el campus virtual.  

 

 

 

Cas d’Estudi 4. La crisi de les autopistes radials de Madrid.  
 
L’Albert porta molt de temps estudiant els models de finançament i gestió 

d’infraestructures de tot tipus, amb una especialització rellevant en l’àmbit de les 

autopistes. Avui ha rebut una trucada del Ministeri de Fomento convocant-lo a una 

reunió urgent per tal d’aportar la seva opinió sobre la crisi de la autopistes radials de 

Madrid. Al seu record li venen les reunions similars a les que va assistir a finals dels 

anys noranta i principis dels 2000’s sobre la conveniència de licitar noves autopistes de 

peatge a l’Estat espanyol. De fet, recorda l’enorme intensitat amb la que es van concedir 

autopistes en el període 1999-2006. Un període on tota la inversió – pública i privada- 

augmentava, també en l’extensió de la xarxa d’autovies lliures arreu sense que existís 

una rigurosa avaluació dels projectes d’infraestructura. En aquelles reunions ell ja va 

tenir oportunitat d’advertir del que podria passar, i és que mai li va semblar bona idea 

incorporar 5 accessos de peatge nous a una ciutat, Madrid, que ja comptava amb 6 

autovies lliures d’accés.  De fet sap de sobres que no es va realitzar cap estudi cost 

benefici i que les previsions de demanda eren totes errònies per massa optimistes.  

 

L’Albert recorda perfectament les classes d’Economia del Sector Públic a la Facultat 

d’Economia i Empresa de la UB. Per això és conscient que no existeixen les autopistes 

gratuïtes, sinó que aquestes es financen amb els pressupostos (contribuents) o amb els 

peatges dels usuaris. Aquest fet l’ha portat a ser molt poc popular entre els seus amics, 

tots partidaris de l’eliminació dels peatges a Catalunya per convertir les autopistes en 

“gratuïtes”. Ell sap que la tendència a Europa és a acceptar el criteri de pagament per ús 

per a mantenir les infraestructures i per a promoure l’ús socialment eficient del 

transport. Particularment, la directiva Eurovinyeta promou que els usuaris carreguin 

amb els costos que carreguen sobre la societat mitjançant el criteri de pagament per ús.  
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La trucada rebuda l’ha posat en alerta, ja que és conscient que en els darrers anys, en 

part per la crisi econòmica i en part per la competència de les autovies lliures d’accés a 

Madrid, les concessionàries de les autopistes de peatge s’han declarat en concurs de 

creditors, ja que no són capaços de cobrir els compromisos de l’enorme deute que van 

contraure amb els minsos ingresos generats per les carreteres. Algunes autopistes tenen 

un trànsit del 31% de l’esperat en el moment de l’adjudicació! I moltes d’elles havien 

finançat els projectes amb un fort endeutament que podia arribar fins al 88% del total de 

la inversió! De fet, els inversors s’havien queixat de l’enorme cost de les expropiacions 

que en algun cas va arribar a situar-se en un 600% de l’esperat a causa d’algunes 

decisions judicials sobre indemnitzacions. Poc havien esmentat, però, que en la majoria 

de projectes va haver un sobrecost pròxim al 33%.  La gran part del sistema financer es 

troba empantanegat en aquests projectes, ja que van ser les caixes d’estalvis i els 

principals bancs els que van facilitar el finançament inicial. Per altra banda, també les 

principals constructores i gestores d’infraestructures es troben greument afectades y són 

les que més pressionen per una solució que es derivi del rescat públic.  

 

El germà de l’Albert, en sentir-lo comentar aquesta situació mentre el veia fer la bossa 

per marxar cap a Madrid ràpidament va dir que tal i com marquen els dictats liberals, si 

un empresari se la juga a risc i ventura i li surt malament, hauria de tancar el negoci i 

acceptar la derrota. Al seu germà sempre li agradava escoltar les entrevistes i articles del 

Xavier Sala i Martín qui, en aquell moment, defensava que ell era contrari a la 

intervenció i ajuts públics a la banca. Però l’Albert sabia que en aquest cas això no 

podia ser, ja que en els contractes de concessió l’Estat s’havia compromès amb la 

responsabilitat patrimonial, i si les concessionàries feien fallida l’Estat hauria de fer-se 

càrrec del seu deute per contracta. En aquells moments el deute ja era superior als 4.000 

milions d’Euros. En resonar aquesta xifra en el seu cap l’Albert va fer un somriure 

pensant en els funcionaris de Brussel·les i amb Frau Merkel, ja que si no tenien 

problemes les finances públiques espanyoles, només feia falta ara afegir 4.000 milions 

d’euros al dèficit/deute públic del Reino de España.  

 

Mentre viatjava, l’Albert repassava els seus apunts sobre la situació de les 

concessionàries i les possibles solucions. Des del 2011 l’Estat havia estat ajudant a les 

concessionàries proveint finançament a tipus d’interés molt baixos per tal que poguessin 

fer front als serveis del deute. Ell sabia que això només eren solucions transitòries i no 
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pas una solució a llarg termini ja que difícilment el trànsit augmentaria en els propers 

anys. L’Albert no estava acostumat a viatjar en primera classe, però aquest cop ho va 

agraïr ja que va poder llegir en un dels diaris oferts per les hostesses que alguns experts 

i algunes institucions amb més o menys interessos aportaven algunes possibles 

solucions. Va llegir propostes relacionades amb (1) la nacionalització de les 

concessionàries, (2) la imposició de peatges a les autovies fins ara lliures o (3) la 

restructuració del l’actual sistema de concessionàries amb l’objectiu que les empreses 

rendibles absorbissin les deficitàries a canvi de compensacions. Alguns fins i tot 

apuntaven que aquestes compensacions podrien traduir-se en l’extensió de la durada de 

concessions d’autopistes rendibles. Ràpidament l’Albert va tancar els ulls i va poder 

comprendre quin seria l’impacte d’aquella notícia sobre la població de les zones amb 

més intensitat de peatges que res tenien a veure amb les carreteres de Madrid, ni amb 

altres en concurs o amb problemes com la Cartagena- Vera – víctima de la bombolla 

immobiliària a Múrcia- i que ja prou sensibilitzades estaven amb el model heterogeni 

que portava a que existissin peatges en unes regions i no en d’altres.   

Arribats al Ministeri, l’Albert copsa la tensió en les mirades i la gravetat de les paraules 

expressades pels assistents a la reunió. Cinc minuts després d’incorporar-se la Ministra 

de Foment el mira, i li demana la seva opinió. 

 

Respòn a les següents preguntes com si fossis l’Albert: 

 

1. La Ministra de Fomento, nova en la matèria, pregunta quin és l’origen d’aquesta 

crisi de les concessionàries. Posa’t en la pell de l’Albert i argumenta quins són 

els motius que feien previsible la crisi de les autopistes de peatge de Madrid i 

quins són, si n’hi ha, els motius sobrevinguts? 

 

2. La Ministra entén el problema, però demana solucions. Per això li pregunta a 

l’Albert quin és el menú d’opcions que permetria resoldre la situació. Posa’t en 

la pell de l’Albert i discuteix les possibles alternatives existents tot tenint en 

compte l’impacte de les diferents solucions sobre usuaris, contribuents i 

concessionàries en els diferents territoris afectats.  

 

3. La Ministra, cada cop més favorable al rescat mostra el seu interés per la creació 

d’una empresa públic-privada controlada per l’Estat com a millor mecanisme per 
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a dur-lo a terme perquè creu que això li permetria evitar els límits de dèficit i 

deute establerts des de la Comissió Europea. Per què diries que la Ministra creu 

això? 

 

4. La Ministra li pregunta a l’Albert per què les concessionàries no baixen el preu 

del peatge per augmentar el trànsit? L’Albert se n’adona que la Ministra no és 

conscient que és una indústria regulada. Posa’t en la pell de l’Albert i explica-li 

a la Ministra perquè les autopistes són una indústria regulada i com es determina 

i s’actualitza el preu d’aquest monopoli. Després l’Albert li explica a la Ministra 

que una reducció en el preu autoritzada pel Ministeri no generaria el volum de 

trànsit necessari per a solucionar el problema financer.  

 

5. La Ministra sap que existeix una directiva europea encara no aplicada a Espanya 

que promou la implantació d’una taxa per ús per a vehicles pesats amb l’objectiu 

de millorar la sostenibilitat del transport i la internalització de les externalitats 

generades pel transport de carretera. Explica-li quin és el problema econòmic o 

fallada de mercat que vindria a resoldre una taxa per ús de les carreteres. 

Resoldria alguna altra distorsió en termes de finançament d’infraestructures?  

 

6. La Ministra no entén perquè alguns diuen que el sistema de finançament 

d’autopistes actual genera discriminació competitiva en els territoris amb peatge 

i per què es diu que els usuaris de les autopistes de peatge paguen doble (les 

seves i les lliures). Li pots explicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guia del Professor:“La crisi de les autopistes radials de Madrid”  
 

1. La Ministra de Fomento, nova en la matèria, pregunta amb estupor 

quin és l’origen d’aquesta crisi de les concessionàries. Per això demana 

a l’Albert una explicació. Posa’t en la pell de l’Albert i argumenta quins 

són els motius que feien previsible la crisi de les autopistes de peatge de 

Madrid i quins són, si n’hi ha, els motius sobrevinguts? 

L’estudiant ha de ser capaç d’identificar que les autopistes són monopolis 

naturals i que per tant la competència entre autopistes no congestionades no 

és desitjable. L’existència de 6 autovies lliures congestionades només en 

moments puntuals del día no oferia un marc favorable a una inversió enorme 

en autopistes de peatge. L’Estat feia competència a les concessionàries fixant 

un preu 0 per a les autovies i, per tant, en absència de congestió els usuaris 

prefereixen les vies gratuïtes. L’Enorme endeutament de les concessionàries 

feien preveure un flux de caixa elevat per a poder fer front als serveis del 

deute. Es tracta d’un problema de sobredotació, error de previsió de la 

demanda, i l’efecte sobrevingut de la crisi econòmica. Per tant, s’espera que 

l’estudiant valor la necessitat d’avaluar la rendibilitat dels projectes d’inversió 

per a la presa de decisions públiques.  

 

2. La Ministra entén el problema, però demana solucions. Per això li 

pregunta a l’Albert quin és el menú d’opcions que permetria resoldre la 

situació. Posa’t en la pell de l’Albert i discuteix les possibles alternatives 

existents. 

S’espera que l’alumne discuteixi les 3 opcions apuntades al text. 

Nacionalització, renegociació amb l’absorció de les concessionàries 
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deficitàries per les rendibles amb compensacions (més durada de 

concessions actuals o subvencions) i imposició de peatges a les vies 

gratuïtes. S’espera que valori els canvis en el benestar d’usuaris, 

contribuents i concessionaris en cadascún d’aquestes tres escenaris, i tenint 

en compte la dimensió territorial de cada solució.  

 

3. La Ministra mostra el seu interés per la creació d’una empresa públic-

privada controlada per l’Estat perquè creu que això li permetria evitar 

els límits de dèficit i deute establerts des de la Comissió Europea. Per 

què creus que això seria possible? 

Una empresa pública és una intervenció no pressupostària del govern. Els 

ratis de despesa pública i deute públic es basen en les activitats 

pressupostàries dels governs i la Ministra creu que amb aquesta estretègia 

podria evitar-los. L’estudiant hauria d’identificar que tot i això, els canvis 

comptables fets a l’Eurostat determinen que si la major part del risc 

empresarial és assumit pel sector públic haurien de computar-se. 

 

4. La Ministra li pregunta a l’Albert per què les concessionàries no baixen 

el preu del peatge per augmentar el trànsit? L’Albert se n’adona que la 

Ministra no és conscient que és una indústria regulada. Posa’t en la pell 

de l’Albert i explica-li a la Ministra perquè les autopistes són una 

indústria regulada i què i com es determina i actualitza el preu. Després 

l’Albert li explica a la Ministra que una reducció en el preu autoritzada 

pel Ministeri no generarà el volum de trànsit suficient per a ingressar la 

quantiat necessàriaper a solucionar el problema financer.  

L’alumne ha d’explicar que la regulació de preus és una alternativa davant 

d’un monopoli natural com una autopista, expressant la necessitat de 

garantir l’eficiència productiva al mateix temps que s’evita l’abús de posició 

de domini de l’empresa. L’alumne ha d’explicar com la competència pel 

mercat disciplina el preu i quins són els instruments per a l’actualització de 

dels peatges.  
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5. La Ministra sap que existeix una directiva europea encara no aplicada a 

Espanya que promou la implantació d’una taxa per ús per a vehicles 

pesats amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat del transport i la 

internalització de les externalitats generades pel transport de carretera. 

Explica quin és el problema econòmic o fallada de mercat que vindria a 

resoldre una taxa per ús de les carreteres. Resoldria alguna altra 

distorsió en termes de finançament d’infraestructures?  

L’alumne ha d’identificar que la taxa per ús és un impost pigouvià i per tant 

una solució privada a una fallada de mercat relacionada amb les 

externalitats. Per tant, ha d’identificar un ús excessiu d’una activitat que 

genera externalitats negatives. A més, ha d’identificar el peatge per ús com 

un instrument de finançament d’infraestructures i el seu rol com a 

mecanisme per a homogeneïtzar el finançament de totes les vies de gran 

capacitat a Espanya on sobreviu una extraordinària heterogeneïtat amb 

conseqüències per a la competitivitat dels diferents territoris, així com per al 

benestar dels usuaris i contribuents.  

 

6. La Ministra no entén perquè alguns diuen que el sistema de 

finançament d’autopistes actual genera discriminació competitiva en els 

territoris amb peatge i per què es diu que els usuaris de les autopistes de 

peatge paguen doble (les seves i les lliures). Li pots explicar? 

L’alumne ha d’explicar perquè els costos del transport són més elevats en els 

territoris amb peatges respecte els territoris sense peatges i perquè els usuaris 

d’autopistes de peatge paguen el seu ús de la infraestructura mitjançant el 

pagament per ús i també les altres autopistes lliures a través dels seus impostos. 

Cal explicar quines conseqüències té aquesta política per a l’eficiència. Per altra 

banda, es trata del trencament del concepte d’equitat horitzontal i per tant cal 

explicar també les conseqüències en termes d’equitat. 

 

 


