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CAPACITATS PRÈVIES

No calen requisits previs

REQUISITS

No calen requisits previs

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CESCTM6. Capacitat per a l'anàlisi de la rendibilitat financera, econòmica i social de les infraestructures i serveis de transport i
mobilitat, que permetin entendre el negoci del sistema de transport i ajudar a la presa de decisions en els sistemes.
CETM2. Comprensió i capacitat de quantificació de les variables fonamentals de sistemes de transport i de mobilitat que determinen la
seguretat, la qualitat i la sostenibilitat de les infraestructures de transport i optimització del funcionament d'aquests sistemes.
CETM3. Coneixement per a la planificació, gestió i explotació de sistemes de transport i mobilitat, amb capacitat per a analitzar els
nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals, com ara transport públic de passatgers,
tràfic i vehicle privat, transport aeri, transport marítim, transport intermodal i mobilitat urbana.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes teòriques, anàlisi de casos i exercicis pràctics relacionats

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Estudiar i aprofundir en els aspectes relacionats amb l'Economia del Transport en un context globalitzat.
Analitzar els elements que influeixen en la presa de decisions en l'àmbit del transport, globals i urbanes. Metodologies i mètodes
d'avaluació.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Bloc I. Microeconomia

Descripció:
. Microeconomia: Funcions de producció, funcions de costos, funcions de demanda.
. Productivitat i eficiència, economies d'escala, concentració, localització d'activitats productives i el transport
. Externalitats
. Pricing. : Teoria de pricing, Tarificació transport públic, road pricing, parking pricing

Objectius específics:
Que els estudiants comprenguin els fonaments microeconòmics del transport i com es poden utilitzar els instruments econòmics
per millora l'eficiència del transport

Competències relacionades:
CETM3. Coneixement per a la planificació, gestió i explotació de sistemes de transport i mobilitat, amb capacitat per a analitzar
els nivells de servei als usuaris, els costos d'operació i els impactes socials i mediambientals, com ara transport públic de
passatgers, tràfic i vehicle privat, transport aeri, transport marítim, transport intermodal i mobilitat urbana.
CETM2. Comprensió i capacitat de quantificació de les variables fonamentals de sistemes de transport i de mobilitat que
determinen la seguretat, la qualitat i la sostenibilitat de les infraestructures de transport i optimització del funcionament d'aquests
sistemes.

Dedicació: 21h
Grup gran/Teoria: 18h
Activitats dirigides: 3h

Bloc II. Avaluació de projectes

Descripció:
. Anàlisi Cost Benefici
. Càlcul d'Externalitats
. Anàlisi multicriteri

Objectius específics:
Introduir als estudiants en l'avaluació de les actuacions, projectes i polítiques de transport. Que els estudiants siguin capaços
d'utilitzar les eines que s'utilitzen habitualment per avaluar projectes.

Activitats vinculades:
Avaluar un cas real d'un projecte de transport.

Competències relacionades:
CESCTM6. Capacitat per a l'anàlisi de la rendibilitat financera, econòmica i social de les infraestructures i serveis de transport i
mobilitat, que permetin entendre el negoci del sistema de transport i ajudar a la presa de decisions en els sistemes.

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
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Bloc III. Viabilitat Financera - Concessions

Descripció:
. Concessions i PPPs
. Instruments financers: TIR, VAN, Plans econòmic financer
. Anàlisi de riscs
. Models de negocis concessionals: Shadow tolls,peatges, transport públic

Objectius específics:
Introduir als estudiants en els conceptes de viabilitat de les inversions en projectes de transport. Que els estudiants aprenguin a
realitzar i a interpretar un Pla Econòmic Financer.

Activitats vinculades:
Elaborar un Pla Econòmic Financer d'un projecte.

Competències relacionades:
CESCTM6. Capacitat per a l'anàlisi de la rendibilitat financera, econòmica i social de les infraestructures i serveis de transport i
mobilitat, que permetin entendre el negoci del sistema de transport i ajudar a la presa de decisions en els sistemes.

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h

BLOC IV. Mecanismes de finançament. El finançament de la innovació

Descripció:
Fons de finançament. Finançament bancari. Fons inversió especialitzats. El finançament dels nous negocis. Gestió de la innovació.

Objectius específics:
Comprendre els mètodes de finançament de les actuacions i les seves conseqüències.
Discutir els mètodes de finançament de les noves activitats i la gestió de la innovació.

Activitats vinculades:
Analitzar els mecanismes de finançament d'un projecte real.

Competències relacionades:
CESCTM6. Capacitat per a l'anàlisi de la rendibilitat financera, econòmica i social de les infraestructures i serveis de transport i
mobilitat, que permetin entendre el negoci del sistema de transport i ajudar a la presa de decisions en els sistemes.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Nota global de l'assignatura: Nota=0,35P1+0,35P2+0,30T
P1= 1- Examen parcial
P2= 2- Examen parcial
T= Treball sobre economia de transport i presa de decisions, basat en un cas real
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RECURSOS

Altres recursos:
Es prepararà material específic per a cada tema.
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