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RESUM

Per a una empresa el valor econòmic és clau per a funcio-
nar amb normalitat. Així i tot, no podem oblidar que cal acon-
seguir-ho tenint el valor social i mediambiental en considera-
ció. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és un 
exemple d’empresa que contempla l’impacte econòmic, soci-
al i mediambiental de les seves accions i demostra que con-
tribueix positivament en la societat. L’objectiu d’aquest estudi 
és quantificar una part del valor social que l’empresa genera. 
En concret, es calcula el cost extern (cost que no repercuteix 
en l’usuari final) que TMB va estalviar en l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona durant l’any 2019. Sobre la base d’una hipòtesi 
de reassignació dels viatgers de TMB, s’estima que el metro i 
autobús de xarxa regular i turístic operats per TMB van estal-
viar 706,5 milions d’euros de costos externs. Els resultats 
mostren que l’estalvi més rellevant és en les categories de 
temps de desplaçament (congestió), accidents i salut pública 
(contaminació acústica i qualitat de l’aire en zona urbana).
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ABSTRACT

Gaining economic value is key for firms to survive. Howev-
er, they cannot obliterate the importance of attaining it along-
side social and environmental value. Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB) is the main public transport operator 
in Barcelona and exemplifies a company that contemplates, 
not only their economic value, but also the social and environ-
mental impact of their actions. This article focuses on quanti-
fying a part of the social value generated: the external cost 
(which refers to the cost that is not paid by the final user) that 
TMB saved in Barcelona’s metropolitan area during the year 
2019. Based on a reallocation hypothesis of TMB travellers, 
the results show that the underground and the buses operat-
ed by TMB saved 706.5 million euros of external costs. The 
most remarkable savings are due to the reduced cost in con-
gestion, accidents and public health (sound and air pollution 
in urban areas).
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1. Introducció

El valor econòmic és clau a fi que les organitzacions puguin funcionar 
amb normalitat. Així i tot, no s’ha d’oblidar que aquest valor econòmic s’ha 
d’aconseguir tenint el valor social i mediambiental en consideració. TMB és 
un exemple d’empresa que va més enllà de l’anàlisi de les mètriques econò-


