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1. Introducció

Una decisió complexa des de molts punts de 
vista:
• Localització
• Estudi tècnic
• Legislació
• Aspectes financers
• Impacte econòmic i social



1. Introducció

Localització
Costos dels terrenys

Costos de transport: Carretera, tren, mar



1. Introducció

Localització

Emplaçament segons
distàncies per carretera

Emplaçament segons distàncies a 
estació de tren

1. Trillo 1. Vandellós (0km)

2. Ascó 1. Ascó (0km)

3. Zorita 2. Almaraz (8,5km a Casatejada)

4. Cofrentes 3. Garoña (30km a Miranda de Ebro)

5. Vandellós 4. Trillo (34km a Almadrones)

6. Almaraz 5. Cofrentes (36km a Requena)

7. Garoña 6. Zorita (57km a Guadalajara)



1. Introducció

Estudi tècnic
Tipus d'infraestructura d'emmagatzematge

Seca (contenidors, volta, sitges)
Humida (bastidor, piscines)

Alemanya -> contenidors metàl·lics  / Bèlgica -> volta
EUA -> contenidors metàl·lics/formigó
Rússia -> piscina / França-> piscina/volta
UK-> piscina/volta / Suècia -> piscina

Decisions tècniques que tenen impacte en els 
costos d'un MTC (per exemple, la volta és més cara 
en la fase de construcció però menys en l’explotació)



1. Introducció

Legislació

Legislació vigent (a tots els nivells) pot introduir 
requisits amb un clar impacte econòmic: 

• Procés de llicència (costos/ingressos)

• Impactes sobre el pla urbanístic dels 
municipis afectats



1. Introducció

Aspectes financers

• Costos de construcció (terrenys, materials, 
recursos humans, estudis tècnics)

• Costos de manteniment (recursos humans, 
explotació)

• Ingressos de la infraestructura (regulats): 
empresa pública proveeix el servei



Estudi de les principals variables que mesuren 
l'impacte social i econòmic d'aquest tipus 
d'infraestructures

Tècniques normalment emprades: 

• Taules Input-Ouput

• Ànalisi Cost-Benefici

2. Impacte econòmic i social



LA PLATAFORMA LOGISTICA EN TERMES SOCIOECONOMICS

• Inclou el Magatzem Temporal Centralitzat (MTC), el Centre Tecnològic
(CT) i el parc empresarial.

• El MTC mobilitzarà durant la fase de construcció una mitjana de 300
treballadors i 100 en la fase d'operació.

• El CT preveu una contractació mitjana de 30 treballadors per a la fase
d’operació.

• El parc empresarial té com a objectiu donar suport a les iniciatives
empresarials locals  oportunitat de projecció cap a l’exterior i de
formació especialitzada de professionals.

• La quantitat invertida en la plataforma logística serà d’uns 700 milions
de euros i es preveu un efecte multiplicador de l’economia local i
regional.

3. Estudi de cas



Població

3. Estudi de cas

• La població d’Ascó ha disminuït un 6% en els últims 10
anys. Actualment hi ha 1.601 habitants.

-La població podria augmentar amb l’arribada de nous treballadors i les 
seves famílies (tot i que part dels nous treballadors podrien decidir viure fora 
d’Ascó). Recuperació població activa (efecte crida). Rejoveniment de la 
població.

-Noves possibilitats de formació pels (nous) residents i pels empleats.

-Tenir en compte el tipus de treballadors (qualificacions) i la fase on es trobi 
l’equipament (construcció – explotació).

• L’activitat relacionada amb la central nuclear ha marcat la dinàmica poblacional: 
pics de creixement en els períodes de construcció de la central i davallada durant 
el funcionament.

• El municipi és envellit i el grau de formació és inferior a la mitjana provincial.
Potencials Beneficis



Població (cont.)

3. Estudi de cas

-Necessitats de despesa pública dels nous treballadors.

-Increment demanda de recursos municipals.

-Possibles molèsties de soroll i contaminació associats a l’augment de la 
població i al trànsit generat.

Potencials Costos 



Ocupació

3. Estudi de cas

- Creació de nous llocs de treball.
- Part de l’ocupació creada pot ser local (aproximadament el 60%), depenent 
de la fase (construcció – explotació).
- Es generarà ocupació indirecta (sector serveis del municipi).
- Augment en la renda del poble

• Ascó té una taxa de desocupació baixa però poques oportunitats laborals.

Potencials Beneficis 

Potencials  Costos

-Possible augment del preu de les vivendes.

-Reajustament de l’ocupació en la finalització de la construcció

• Ascó rep població que treballa al poble però no hi viu.
• Hi ha iniciatives municipals per impulsar el desenvolupament econòmic.



Estructura sectorial

3. Estudi de cas

- Atracció de nous inversors, noves empreses i potenciació de les existents, i 
noves indústries complementàries. Impactes indirectes sobre ocupació.
- Potenciació del turisme didàctic (efecte indirecte sobre el sector serveis).
- Efecte multiplicador en el desenvolupament econòmic local i regional.

- Les compensacions al municipi i a la zona poden contribuir a millorar 
l’economia local i impulsar la construcció d’infraestructures a la zona.

• El sector primari i el turisme són sectors poc desenvolupats.
• Ascó es dedica principalment al sector dels serveis.
• La principal branca d’activitat és el sector de l’electricitat.
• Sector industrial lligat a la nuclear: 24% població activa (2001).

Potencials Beneficis 



Estructura sectorial (cont.)

3. Estudi de cas

Potencials Costos

-Possibles efectes adversos en la comercialització de productes locals 
agraris.

- Impacte negatiu en el turisme, especialment el relacionat amb la natura.



Quadre resum ACB

3. Estudi de cas

Import Costos Beneficis Import

XXX,XX€ Necessitat
recursos municip.

Població Incr. Poblacio XXX,XX€

XXX,XX€ Tipologia i timming Ocupació Incr. Ocupació XXX,XX€

XXX,XX€ Impacte negatiu
turisme

Activitat
económica

Noves 
invers/empreses

XXX,XX€

XXX,XX€ Costos congestió Mobilitat Millora
infraestructures

XXX,XX€

XXX,XX€ Pèrdua pes sector 
agrari

Model
productiu

Incr, activitats R+D XXX,XX€

XXX,XX€ Conflicte social Aspectes
Socials

XXX,XX€

XXX,XX€ TOTAL XXX,XX€



• Una decisió complexa des de molts punts de 
vista

• Punt de vista econòmic important

• Necessitat d’estudis rigorosos i imparcials 
sobre el tema

• Tècnica ACB pot ajudar en la presa de 
decisions

4. Conclusions
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