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TÍTOL: Estimació econòmica dels costos de manteniment de les línies i el material d’alta 

velocitat 

AUTORA: Diana Júlvez Castillo 

TUTOR: Andrés López Pita 

RESUM: 

La inversió en línies d’alta velocitat en els últims vint anys a Espanya ha fet possible contar amb 

una extensa infraestructura de transport molt forta localitzada a les grans ciutats i 

proporcionant un eix de comunicació per tot el país. És per això que ens trobem en una 

situació en què és necessari mantenir aquesta infraestructura de forma adequada per tal que 

aquesta segueixi oferint el servei pel qual va estar dissenyada i construïda amb els costos que 

això implica. 

A més, el context econòmic del país fa que el cost d’aquest manteniment sigui encara més 

rellevant ja que no només cal disminuir despeses en el sector sinó que les restriccions 

econòmiques per construir noves línies d’alta velocitat són objecte d’observació preferent i, 

per tant, els costos dels pressupostos van més enfocats a la gestió que a la construcció de les 

línies. Cal destacar que en la majoria dels casos encara està pendent millorar la productivitat, 

innovació i metodologia que duen a la reducció d’aquests costos. 

Aquest treball aposta per la necessitat de fer un esforç de millora i adaptació de la xarxa actual 

de forma que es puguin mantenir els indicadors de disponibilitat i fiabilitat com a índex bàsic 

de qualitat de servei però amb un cost mínim. S’analitzen per tant, tant els costos associats a la 

construcció i adquisició inicial de les línies d’alta velocitat com al manteniment d’aquests dos 

elements per tal d’estimar els costos d’aquest últim 

Paraules clau: costos, inversió, línies d’alta velocitat, manteniment 
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TÍTLE: Costs economic estimation of the maintenance of the lines and the material of the high 

speed lines 

AUTHOR: Diana Júlvez Castillo 

TUTOR: Andrés López Pita 

ABSTRACT: 

Investment in high speed lines from the last 20 years in Spain has made possible to boast an 

extensive transport infrastructure highly located in big cities and providing a line connecting 

the whole country. Therefore, we found ourselves in a situation in which it is necessary to 

maintain this infrastructure in the appropriate way so it keeps maintaining the service for 

which it was designed and constructed. All of these taking into account the costs that this 

implies. 

Furthermore, the economic context of the country outstands the fact that the maintaining 

costs are becoming more relevant, not only due to the fact that costs have to be reduced in 

the sector but also because economic restrictions to build new high speed lines are nowadays 

in the spotlight. This means that the budget will focus on the management rather than the 

construction of high speed lines. Most of the cases have yet to improve their productivity, 

innovation and methodology that will lead to these reduction costs. 

This paper states for the necessity of an effort to improve and adapt the current train network 

to maintain the availability and reliability indicators as a basic service quality index but to the 

lowest cost. It will therefore analyse both the costs associated to the construction and initial 

acquisition of the high speed lines and the ones associated with the maintenance of these 

elements. 

Key words: costs, investment, high speed lines, maintenance 
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1. Introducció 

El transport ferroviari d’alta velocitat està considerat com un dels avenços més significatius 

dins els modes de transport. Les línies d’alta velocitat generen beneficis socials derivats de 

l’estalvi de temps, l’increment del confort, la seguretat i la reducció de la congestió i accidents 

respecte modes de transport alternatius. El sector ferroviari està patint canvis significatius tant 

a Europa com a la resta del món. Això inclou la relació entre el ferrocarril i la indústria, 

competència intermodal, interoperatibilitat, liberalització del trànsit de passatgers del 

ferrocarril al 2010 i la perspectiva d’un desenvolupament en el futur als Estats Units, l’Orient 

Mitjà, l’Índia, etc. Això implicaria un canvi en el enfoc per tendir cap a un nou material rodant 

per l’alta velocitat i una possible estandardització.  

La Unió Europea considera que l’expansió de l’alta velocitat és una prioritat per la 

interconnexió de les ciutats Europees. Així, assigna una important quantitat dels fons pel seu 

desenvolupament amb especial atenció als corredors d’alta velocitat. A Espanya s’ha apostat 

per una forta inversió pública en aquesta tecnologia, però cal destacar que aquest tipus de 

projectes requereixen estimar de forma precisa tant els costos inicials de la construcció com 

els operatius i els de manteniment esperats al llarg de la vida de la infraestructura. 

Les raons per la introducció de l’alta velocitat en el ferrocarril són  exposades per Fernandez, 

F.J et al. (2012) qui citant Gómez-Mendoza qui diu que “donada la relativament baixa qualitat 

de la infraestructura heretada, el ferrocarril espanyol va anar perdent ràpidament quota de 

mercat front a l’avió i al cotxe. L’alta velocitat es va veure com una forma de permetre que el 

ferrocarril pogués competir, així com promoure el desenvolupament econòmic regional” i 

afegeix que “l’impacte de la quota de mercat del tren és molt alta, especialment a Espanya, on 

la millora en els temps de viatge va ser més gran”. 

Des de 1992, quan es va posar en servei la línia d’alta velocitat Madrid-Sevilla, Espanya s’ha 

centrat en la inversió en aquest tipus d’infraestructures. Malgrat això, la crisi econòmica actual 

ha obligat al sector industrial i particularment al ferroviari a la implantació de noves 

estratègies d’inversió que li permetin resistir tant la paralització en inversió tecnològica com en 

infraestructures i desenvolupament. En el cas Espanyol es va intentar superar aquesta situació 

amb un finançament conjunt entre el sector públic i el privat (CPP) que recull el Plan de 

Infraestructuras, Transporte y Vivenda (PITVI). 

Des de el punt de vista tècnic-econòmic la construcció d’una infraestructura ferroviària suposa 

un cost molt elevat el qual mostra la seva pitjor cara a l’inici de l’explotació de la línia. El valor 

d’aquesta inversió queda pràcticament determinat des del moment en el qual es decideix 

realitzar l’obra. És per això, que hauria de donar-se més èmfasi a l’estudi del cost del 

manteniment d’aquestes ja que és aquí on es poden reduir els costos. El cost del manteniment 

de les línies és més modulable que el de la construcció.  

Varis estudis han demostrat que hi ha una relació de correlació entre el desenvolupament de 

l’alta velocitat i alguns factors del mercat. S’ha vist que en països on hi ha una elevada 



 Estimació econòmica dels costos de manteniment de les línies i el material 
d’alta velocitat 

Diana Júlvez Castillo  9 
 

demanda per viatges de distàncies al voltant dels 200-800 km, particularment el rang de 300-

600 km, la quota de mercat es veu fortament afectada per la construcció d’una nova LAV, 

emportant-se aquest mode de transport un percentatge molt alt d’aquesta. Un altre factor que 

influencia la decisió de la construcció d’una línia d’alta velocitat és la localització d’aquesta; 

una línia d’alta velocitat pot oferir unes capacitats molt elevades, per tant, requereix d’una 

demanda molt elevada per poder ser utilitzada efectivament, aquest és el cas de les línies que 

concentren punts amb gran densitat d’habitants com seria el cas de dues ciutats importants 

com Madrid i Barcelona. 

La forta inversió en la construcció de noves línies d’alta velocitat a Espanya ha posat de 

manifest la necessitat d’estudiar els costos del manteniment d’aquesta per una raó doble, la 

primera és que en el context econòmic actual les administracions no poden continuar tenint 

un deute tan elevat com el que suposa la inversió en aquest tipus de línies i segon, les línies 

que ja han estat construïdes hauran de ser mantingudes per tal de conservar els nivells 

d’exigència que es requereixen per a aquest tipus de línia. És per això que és important establir 

una relació entre el cost de construcció i el de manteniment, per evidenciar que el cost del 

segon és igual o més important que el primer, no només pel fet de poder arribar a ser molt 

elevat sinó també quant a possibilitats de reduir-lo. 
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2. Objectiu 

L’objectiu d’aquesta tesina és l’estimació econòmica dels costos del manteniment de les línies i 

el material d’alta velocitat necessaris per a construir línies d’alta velocitat. Donades les 

circumstàncies econòmiques actuals, l’anàlisi dels recursos necessaris per construir una línia 

d’alta velocitat hauria de ser objecte d’especial atenció. Els tècnics unifiquen esforços amb la 

intenció de treure el màxim rendiment a la tecnologia al menor cost possible i ho fan sense 

abandonar ni el desenvolupament  ni la implementació de nous dissenys, ara però, ho 

enfoquen des de la perspectiva econòmica. Malgrat això, sovint no es tenen en compte els 

recursos relacionats amb el manteniment de les instal·lacions ferroviàries i el material de l’alta 

velocitat. La recerca dedicada a l’anàlisi econòmic en la inversió en les línies d’alta velocitat és 

minsa comparada amb la seva elevada importància econòmica i el seu finançament públic dins 

el pressupost dels plans de transport. Per altra banda, s’observen canvis en les polítiques 

d’inversió en transport, n’és un exemple el pla PITVI (2012-2024) i és que el seu nou enfoc 

exigeix que els nous projectes hagin de tenir associat un contracte de manteniment per un 

període de 20 anys.  

Construir i mantenir una LAV suposa una gran quantitat de diners que no es podran recuperar i 

és per això que pot posar en perill la política de transport i el desenvolupament d’un país 

durant els següents anys. Per aquests motius es requereix una visió econòmica clara i 

objectiva. És per això que l’objectiu principal d’aquesta tesina serà mostrar les característiques 

econòmiques més notables d’aquest mode de transport abordant primerament casos genèrics 

i després casos concrets en el cas de la xarxa ferroviària Espanyola 

En aquest context, l’objectiu d’aquesta tesina és efectuar una estimació dels recursos 

econòmics necessaris per al manteniment durant el període de vida de la línia anterior a la 

primera renovació de les instal·lacions i contestar a la pregunta de quins factors condicionen 

aquest cost. 

- Estructura de l’estudi 

Per fer aquest estudi, en aquest treball primerament es definirà el que és una línia d’alta 

velocitat i s’explicarà en quin sentit aquesta definició està més relacionada amb l’àmbit 

econòmic que amb el tècnic. S’explicarà també la problemàtica associada amb l’estimació dels 

costos d’una línia d’alta velocitat. 

Seguidament, es contextualitzarà la situació política i econòmica actual i les conseqüències que 

això ha tingut en la inversió en obra pública centrant-se sobretot en Espanya dins la Unió 

Europea. Posteriorment s’analitzarà la inversió necessària per a la construcció d’una línia d’alta 

velocitat. És sobretot en aquest punt on Espanya es diferencia d’altres països de la Unió 

Europea per la infraestructura heretada, la diferència entre l’ample ibèric i l’europeu 

juntament amb l’objectiu d’estandardització de la xarxa europea fa que a Espanya les línies 

d’alta velocitat requereixin una inversió més gran perquè suposen la construcció de tota la 

línia des de zero mentre que a altres països suposaria la remodelació de línies ja en ús. Malgrat 
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això, com es veurà durant la tesina, Espanya manté un nivell de costos molt competitius en la 

construcció d’infraestructures ferroviàries d’alta velocitat. 

El treball repassa els criteris de valoració dels costos d’una línia d’alta velocitat amb les seves 

dificultats i analitzant els costos de la construcció d’una línia d’aquestes característiques. Per 

fer-ho, no només enumera aquests costos sinó que també estudia els elements que ho 

condicionen. Aquests criteris de valoració dels projectes poden ajudar als governs a obtenir un 

punt de vista més clar dels beneficis esperats de les diferents opcions mostrant si el projecte 

mereix la inversió del capital que podria haver estat destinat a una altra necessitat social. La 

qüestió és, però, si s’està disposat a pagar pel seu cost social. Aquestes valoracions i anàlisis 

ens donen una visió econòmica del transport ferroviari global que ens ajuda a entendre el cas 

espanyol, que és el cas en el que ocupa aquesta tesina. 

A continuació, s’explicaran els criteris tècnics per al manteniment d’aquestes línies per després 

abordar el tema del cost que aquest suposa. Per fer-ho, s’aclariran diferents conceptes com la 

diferència entre manteniment i renovació, el cicle de vida i d’altres termes que ajudaran a 

entendre’n la importància i la manera de fer del cost d’aquest una inversió efectiva. 

Amb aquests coneixements s’acabarà amb una reflexió sobre la relació econòmica entre la 

inversió i la conservació de les línies d’alta velocitat la qual cosa ens portarà a extreure’n unes 

conclusions exposades en l’últim apartat. 

El Gràfic 2.1 recull els diferents elements involucrats en la construcció d’una LAV Així, tal i com 

podem observar, els costos es poden dividir entre els de la infraestructura que, a la vegada, es 

divideixen en el cost de la seva adquisició i el seu manteniment. També el del material rodant, 

el qual també es pot dividir en cost d’adquisició del material i el seu manteniment i una altra 

subcategoria, l’operació. En relació amb els últims costos mencionats, aquests principalment 

inclouen els de mà d’obra i l’energia consumida pel tren, així com serveis pels passatgers dins 

del tren (menjar, beguda, etc.) i d’altres com els de l’assegurança. Altres costos com els 

d’administració, màrqueting, etc. Aquests són fixos però no està clar on ser assignats, si a 

costos d’operació o d’infraestructura. Tot i això, com que generalment representen una fracció 

mínima del cost total poden ser tractats de forma general sense incórrer en grans errors a 

l’hora d’estimar el valor aproximat del cost. 

Per altra banda, els costos de planificació associats amb els estudis de viabilitat tècnica i 

econòmica duts a terme abans de la construcció. Aquests costos, també fixes, així com els 

associats amb la preparació legal del terreny (expropiació o adquisició del terreny), poden ser 

inclosos en la categoria del cost de construcció. 

Finalment, l’últim element que trobem en el esquema són els costos externs (impactes 

negatius sobre el territori, ocupació del terreny, efecte barrera, contaminació acústica, etc.). 

Aquests costos no seran tractats a fons en aquesta tesina la tesina. La raó és que, encara que 

es poguessin estimar de forma acurada, la distribució del seu pes sobre els diferents agents 

involucrats en la construcció d’una LAV no és sempre clara, la qual cosa no passa amb els 

costos d’infraestructura o del material rodant. Així doncs, aquesta tesina se centrarà en els 
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costos d’inversió i manteniment d’una LAV quedant fora de l’àmbit d’aquesta els costos 

externs i els d’operació 

 

Gràfic 2.1 Esquema dels costos que d’una Línia d’Alta Velocitat 
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3. Característiques generals 

3.1  Definició Econòmica de les Línies d’Alta Velocitat 

Per poder entendre l’estudi que es durà a terme en aquesta tesina cal definir què s’entén per 

Línia d’Ala Velocitat (LAV). Tot i que hi ha múltiples definicions una de simple, clara i comú a 

totes les definicions seria que les LAV són un tipus de transport ferroviari que opera a una 

velocitat superior que les línies convencionals utilitzant un sistema de material rodant  sobre 

una línia especialitzada. Tal i com exposen Campos, de Rus i Barrón (2009), durant molt temps 

s’ha entès l’alta velocitat merament com un concepte tècnic relacionat amb la màxima 

velocitat que podien assolir els trens en una via. De fet, la Directiva del Consell Europeu 96/48 

estableix que l’alta velocitat està compresa per tres tipus de línies, les quals s’explicaran a 

continuació. L’objectiu de la Directiva del Consell Europeu és el de facilitar la circulació dels 

trens d’alta velocitat a través de varies xarxes ferroviàries de la Unió Europea, per fer-ho, 

demana als països que en són membres que harmonitzin el seu sistema de vies d’alta velocitat 

per poder crear una xarxa interoperable europea, és a dir, que un mateix tren pugui circular a 

través de varis països per la mateixa línia. Aquesta directiva va establir que la definició tècnica 

de l’Alta velocitat era: 

1. Infraestructura: 

- Línies d’alta velocitat construïdes amb el propòsit que puguin assolir velocitats iguals o 

superiors a 250 km/h 

- Línies convencionals millorades per anar a velocitats al voltant dels 200 km/h 

- Altres línies convencionals preparades per a una major velocitat però que degut al relleu o 

perquè es troben a prop d’un nucli urbà han de reduir la seva velocitat. 

 

2. Material Rodant 

Els trens d’alta velocitat que circulen per aquestes vies han d’estar dissenyats de manera que 

puguin garantir la seguretat en un viatge ininterromput: 

- A la velocitat d’almenys 250 km/h en ínies construïdes especialment per l’Alta Velocitat i 

permetent assolir velocitats de 300 km/h en les circumstancies apropiades 

- A la velocitat de 200 km/h a les línies ja construïdes que han estat millorades 

- A la màxima velocitat en altres línies 

 

3. Compatibilitat de la infraestructura amb el material rodant 

Els serveis dels trens d’Alta Velocitat pressuposen una excel·lent compatibilitat entre les 

característiques d’aquests dos elements que el a formen. 
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Tot i que la definició és diferent al Japó, a Amèrica i a altres llocs del món, aquestes no 

difereixen gaire de la donada. 

Per altra banda, la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC) opta per una definició més plural ja 

que considera que no hi ha un sol estàndard per definir-la. Les definicions depenen del criteri 

emprat ja que l’alta velocitat correspon a una realitat complexa. Per reflectir aquesta diversitat 

la UIC la considera des de tots els punts de vista: infraestructura, material rodant i operant. 

Malgrat que les definicions tècniques que s’han exposat són suficientment àmplies com per 

abastar totes les infraestructures ferroviàries per les quals s’hi pot circular a altes velocitats. 

Tot i això, la velocitat potser no és el millor dels indicadors ja que aquesta també pot estar 

limitada en alguns trams de la línia degut a la seva proximitat a zones d’alta urbanització, 

túnels etc. És per això que Campos, de Rus i Barrón (2009) ofereix una definició econòmica. Per 

tal d’entendre tal definició cal destacar les característiques que diferencien l’alta velocitat de 

les línies convencionals. 

Tot i que comparteixen els mateixos principis d’enginyeria també tenen algunes diferències 

tecnològiques com per exemple, des d’un punt de vista operacional, els sistemes de 

senyalització són totalment diferents: mentre que les línies convencionals estan senyalitzades 

amb senyals electròniques externes juntament amb sistemes de senyalització automàtica, la 

comunicació entre el tren d’alta velocitat i la via es fa a través d’un sistema totalment integrat 

a la cabina el qual elimina la necessitat dels conductors de veure les línies exteriors. En 

l’actualitat s’està implementat l’ús del sistema ERTMS com a estàndard únic a tot Europa 

(s’aprofundirà en aquesta matèria més endavant). De manera semblant, l’electrificació dels 

dos sistemes també és diferent. Per una banda, la majoria de línies d’alta velocitat necessita 

com a mínim 25.000 volts, mentre que les línies convencionals poden operar amb voltatges 

inferiors.  

Aquestes diferències, entre d’altres  en les quals no s’aprofundirà en aquest treball, 

suggereixen que juga un paper més important en la definició econòmica que estàvem buscant 

sigui, més que la velocitat, la relació que guarden els serveis d’alta velocitat amb les línies 

convencionals existents i la forma en què la infraestructura està organitzada. De forma 

esquemàtica, es poden diferenciar quatre tipus de models d’explotació en funció de la 

combinació entre els trens i les vies que s’utilitzen: 
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1. Explotació exclusiva 

  

 

  

 

2. Alta velocitat mixta 

 

 

 

 

3. Convencional mixt 

 

 

 

4. Completament mixt 

 

 

 

Gràfic 3.1.1 Models d’Alta Velocitat en funció de la relació amb els serveis convencional. Font: Barrón et al., (2009) 

 

Decidir entre un d’aquests quatre models dependrà de del cost de construir i mantenir una 

nova infraestructura comparat amb el de reformar, modernitzar i mantenir una xarxa 

convencional. És per això que Barrón et al., (2009) arriba a la conclusió que la definició d’alta 

velocitat és una qüestió tècnica i no tecnològica. 

Els factors que contribueixen a la definició econòmica d’alta velocitat en termes econòmics 

segons la UIC són el material rodant, les ajudes públiques (sobretot a Europa) i la demanda 

dels serveis d’alta velocitat: 

- Material Rodant 

A banda de les característiques ja exposades en la definició tècnica, aquest ha d’estar adaptat 

a les característiques d’una LAV. Els trens d’aquests tipus de línies han d’estar dissenyats sense 

locomotores ja que els dos extrems del tren poden funcionar com el primer. Han de patir 

poques oscil·lacions i sense necessitat d’inclinar-se per compensar la força centrífuga. 

La qüestió dels costos d’adquisició i manteniment del material rodant serà tractada més 

endavant en aquest treball ja que aquests representen una gran inversió a llarg termini, la qual 

cosa el fa un gran determinant a l’hora de decidir si es durà terme la construcció d’una 

infraestructura d’alta velocitat. 

- Ajudes públiques 

Moltes de les línies d’alta velocitat han rebut ajudes de fons públics, sobretot a Europa ja que 

molts governs han invertit grans quantitats de diners a fons destinats a la construcció 
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Tren Convencional Tren d’Alta Velocitat 

Via d’Alta Velocitat Via Convencional 

Tren Convencional Tren d’Alta Velocitat 
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d’aquestes línies. A més, en el cas d’Europa, hi ha una estratègia per potenciar aquestes tipus 

de via envers la carretera. Això es justifica pel fet que el ferrocarril té un cost d’externalitat 

més baix comparat amb el transport de carretera respecte a les congestions, seguretat i 

contaminació. 

Tal i com s’explicarà més detalladament més endavant en aquesta tesina, el PITVI (2012-2024) 

pretén impulsar la inversió en noves infraestructures d’Alta Velocitat ja que això potenciaria el 

sistema nacional de transports. Les actuacions prioritàries, seguint el criteri anteriorment 

mencionat serien les del Corredor Mediterrani, la LAV Madrid-Galicia, l’Eix Atlàntic i la “Y” 

Basca. 

- Demanda 

El motiu de l’elevada demanda d’aquest servei és a la seva alta velocitat respecte altres modes 

transport. Aquest, no només, ha tingut una demanda que ha anat en augment des dels inicis 

de la seva operativitat sinó que també és un mode de transport rentable. A Espanya, les línies 

d’alta velocitat són les úniques companyies relacionades amb el sector del ferrocarril que 

poden cobrir el cost d’operació (tot i que no el cost de construcció de les infraestructures). 

Existeixen diversos elements que poden influenciar en la demanda tals com el preu del bitllet, 

la qualitat del servei, etc. Els resultats en l’augment de la demanda  de forma cada cop més 

significativa fan pensar que existeix un efecte de maduresa del sistema observat en altres 

productes i serveis. Tal i com s’observa la Taula 3.1.1 –on podem trobar el nombre de 

passatgers per km de línia i l’índex de creixement d’Espanya i Europa– la demanda de LAV als 

inicis de la posada en marxa d’aquest servei augmentava a un ritme molt ràpid agafant quota 

de mercat a altres modes o inclús creant nova demanda. Més endavant, però, quan els serveis 

ja estaven ben establerts l’índex de creixement ja decreix tot i que la demanda mai arribi a 

decréixer. 
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Any Espanya Europa 

 Pass-km (M.) Índex de 
Creixement 

Pass-km (M.) Índex de 
Creixement 

1994 900 — 32100 — 
1995 1200 33,3 32800 2,2 

1996 1300 8,3 37700 14,9 

1997 1500 15,4 42400 12,5 

1998 1500 0,0 48600 14,6 

1999 1700 13,3 52700 8,4 

2000 2200 29,4 59400 12,7 

2001 2400 9,1 65900 10,9 

2002 2500 4,2 68800 4,4 

2003 2500 0,0 71100 3,4 

2004 2800 9,9 75900 6,8 

Taula 3.1.1 Evolució de la demanda de les LAV en el període 2004-2005. Font: UIC 

 

En el Gràfic 3.1.2 podem veure l’evolució de la demanda a Àsia des de 1965 fins a 2004 i la 

d’Europa des de 1961 fins també al 2004. Aquest confirma el que ja s’ha mencionat 

anteriorment que durant els primers 20 anys de vida del sistema experimenta un elevat índex 

de creixement mentre que (com s’observa a Àsia) que després aquest creixement s’estabilitza 

quan el servei madura. Per altra banda, podem observar com a Europa la majoria dels 

projectes encara són en els seus primers 20 anys, la qual cosa indica que segurament encara es 

pot esperar un índex de creixement elevat durant un temps fins que  el mercat d’aquest 

mode de transport maduri i s’estabilitzi. 

 

Gràfic 3.1.2 Evolució de tràfic acumulat a Àsia vs.Europa. Font UIC 
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Un altre factor que influeix molt en la demanda és el temps del trajecte ja que s’ha observat 

que la quota de mercat redueix molt quan la duració d’aquest trajecte és inferior a una hora 

(ja que els passatgers opten pel transport per carretera) o superior a 3 hores (ja que la mateixa 

distància pot ser recorreguda viatjant en avió en un temps més curt). El Gràfic 3.1.3  mostra la 

relació temps-distància dels diferents modes de transport. Veiem doncs com les LAV són més 

competitives en l’àrea marcada en gris, és a dir en el rang de 100-500 km. 

 

Gràfic 3.1.3 Competitivitat modal de les LAV. Font: Campos et al. 2009 

 

Pel que fa als efectes de la construcció d’una LAV,  la Taula 3.1.2  mostra el cas de la 

construcció de la LAV Madrid-Sevilla on veiem com la repartició de la quota de mercat canvia 

notablement en 11 anys després de la construcció, passant a ser la LAV qui té la quota de 

mercat més elevada. Tot i això, diferents estudis posen de manifest que la demanda d’aquest 

servei, especialment als seus inicis, no és sempre suficient per justificar-ne la construcció. 

Madrid-Sevilla ABANS DE LA LAV (1991) DESPRÉS DE LA LAV (2002) 

Carretera 44% 30% 
Ferrocarril 16% 1% 
Alta Velocitat 0% 61% 
Aire 40% 8% 

Taula 3.1.2 Quota de mercat abans i després de la construcció de la LAV Madrid-Sevilla. Font: López-Pita et al. 

(2006) 
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- Velocitat 

Tot i que la velocitat sigui un factor molt important en la caracterització d’una línia d’alta 

velocitat no té una definició tècnica única (tal i com ja s’ha comentat, la velocitat és un terme 

no només tècnic sinó que també econòmic). Dins la definició de velocitat s’hi comprenen 

diferents conceptes, un d’ells és el de màxima velocitat de recorregut amb el qual es dissenyen 

els radis de corba i el grau d’inclinació de les pendents. La capacitat d’un tren per girar en una 

corba o la de pujar per una pendent està inversament relacionada amb la seva velocitat. És per 

aquest motiu pel qual les LAV són més restrictives constructivament. Un altre concepte seria la 

velocitat màxima d’operació, la qual està relacionada amb les característiques tècniques i la 

forma en que el tren opera. Aquesta generalment evoluciona amb la tecnologia i va 

augmentant amb el temps essent limitada només per la màxima velocitat de recorregut. Els 

trens acostumen a circular a una velocitat 20-25 km/h més baixa de la seva velocitat màxima 

d’operació la qual és la velocitat màxima òptima en relació amb la velocitat per la qual ha sigut 

dissenyat. Finalment, la definició més emprada és la velocitat comercial. Aquesta es calcula 

dividint la longitud del trajecte pel temps que s’ha tardat en recórrer aquest. Aquest últim 

concepte no és tècnic sinó que és econòmic en el sentit que el temps de viatge no només 

depèn de qüestions tècniques sinó que també depèn de l’horari comercial, el nombre de 

parades, etc. 

 

- Longitud 

Els projectes de línies d’alta velocitat varien molt a través dels diferents països. Normalment 

aquest mode de transport apareix per connectar dos punts dins del territori. Un clar exemple 

és la línia Madrid-Sevilla (471 km) la qual ha sigut prolongada amb la línia Madrid-Lleida (481 

km) i altres línies que surten de Madrid per connectar-se amb altres punts del territori. (De Rus 

i Román 2005).  

En definitiva, com que la longitud de la línia afecta directament al cost de la infraestructura, 

aquesta serà estudiada de forma exhaustiva en l’anàlisi de costos que es farà posteriorment.  

Pel que fa a les línies europees veiem com la longitud aquest factor és determinant donada la 

seva gran extensió. La Taula 3.1.3 resumeix aquests valors d’alguns dels països amb una 

extensió més basta de xarxes tant de línies convencionals com d’alta velocitat: 
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País Longitud (km) 

França >32.000 
Alemanya >36.000 
Regne Unit >17.000 

Itàlia >16.000 
Espanya >14.000 

Taula 3.1.3 Longitud de les xarxes ferroviàries de països europeus. Font: Lopez-Pita (2006) 

 

Aquesta gran extensió fa que el manteniment d’aquestes línies sigui molt important, no només 

en un sentit econòmic, sinó també en un sentit tècnic ja que la conservació d’aquestes xarxes 

permet mantenir els estàndards de qualitat necessaris per a la circulació a una certa velocitat. 

Un cop analitzats aquests factors que determinen la definició de línia d’alta velocitat podem 

concloure que no és la velocitat en sí mateixa sinó el mode d’explotació de la xarxa el que 

realment determina aquest concepte. 

 

3.2  Correlació entre la construcció d’una línia d’alta velocitat i altres 

factors econòmics 

Una altra mostra de la correlació entre l’alta velocitat i l’economia són els efectes que té la 

construcció d’una LAV en aquesta. Per això aquest apartat intentarà posar de manifest aquesta 

correlació i posarà exemples de vies ja construïdes i els efectes que han causat. 

La construcció d’una LAV té uns efectes microeconòmics que poden ser quantificats en les 

variacions del benestar social, mesurant els canvis en els excedents del consumidor i del 

productor. (Álvarez i Herce, 1993) Els beneficiaris directes de la construcció d’aquesta línia són 

primerament els usuaris del tren d’alta velocitat i després els usuaris dels modes alternatius i 

els usuaris que utilitzaran la infraestructura però sense utilitzar el propi TAV.  

Una altra conseqüència són els efectes sectorials deguts a les voluminoses inversions suposa 

aquesta construcció de la LAV. És a dir, la demanda d’aquest sector patiria un augment 

substancial, la qual cosa implicaria un augment del capital en aquest sector la qual cosa 

repercutiria en els proveïdors d’aquest sector que, a la vegada, repercutiria en els seus i així 

successivament. Per exemple, la construcció de la línia Madrid-Barcelona, els sectors a qui 

arriba la demanda en primera instància són: Edificis i obra civil, material elèctric, productes 

siderúrgics i serveis prestats a les empreses a banda d’importants quantitats de material 

elèctric i material rodant directament importats. En canvi, la inversió en infraestructura de 

carreteres només afecta a edificis i obra civil i serveis prestats a les empreses. 
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Tot i que directament la demanda no afecti a altres sectors, com a conseqüència del seu 

augment en una sèrie de sectors de l’economia el conjunt del sistema productiu registra 

successivament l’impacte inicial fins que al finalment pràcticament tots els  sectors acaben 

generant valor afegit, consums intermedis, importacions i llocs de treball. 

Per altra banda, també té efectes macroeconòmics ja que la inversió en infraestructura de 

transport feta pel sector públic forma part de la formació de capital d’una economia. Una 

major demanda deguda a l’augment de les inversions del sector públic tindrà com a 

conseqüència augments de la producció, del número de llocs de treball i dels preus en general. 

Diferents estudis mostren que la construcció de noves LAV provoca no només augmenta la 

mobilitat entre els punts que connecta sinó que també provoca un augment en el PIB del país. 

Tot i això, no hi ha una relació directa entre la construcció de noves línies de d’alta velocitat i el 

creixement de l’economia d’un país, només té aquest efecte si es fa de forma eficient. 

 

Gràfic 3.2.1 Comparació entre la variació del PIB anual i la variació de la demanda de les LAV espanyoles. Font: 

Datosmacro.com i elaboració pròpia 

 

En el Gràfic 3.2.1 veiem que existeix una certa correlació entre la variació del PIB anual a 

Espanya i la de la demanda per part dels consumidors de les línies d’alta velocitat. És per això 

que en èpoques de bonança, quan el PIB augmenta i, per tant, també ho fa la demanda, es 

construeixen noves línies. Per altra banda, durant aquesta època l’Estat disposa de més 

recursos per a construir-les i és per això que, sobretot a espanya, la construcció de LAV va tan 

molt lligada a l’economia del país. 

També, la construcció de línies d’alta velocitat suposa un augment del PIB ja que suposa una 

inversió molt gran per part de l’Estat creant-se llocs de treball (en la construcció de la línia 

Madrid-Barcelona, s’esperava una creació d’uns 56.000 llocs de treball, a raó de un lloc per 
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cada 9,5 milions invertits). Tot i això, cal tenir en compte que no tot i que existeixi una 

correlació entre la construcció de les LAV i l’augment del PIB s’estableixi una relació de causa 

efecte, a més, el seu desenvolupament està desconnectat dels territoris pels que passa. El que 

sí que s’ha detectat que la construcció d’una infraestructura d’aquest tipus principalment 

potencia pols econòmics importants i tendències ja existents. És per això que abans de decidir 

es construeix una LAV requereix d’un anàlisi cost-benefici que estudiï la rendibilitat del 

projecte 

 

3.3  Problemàtica en l’anàlisi, valoració i avaluació del cost d’un LAV 

En analitzar els costos d’una LAV es presenten algunes problemàtiques a l’hora de comparar 

costos entre diferents projectes degut  que aquests hagin pogut estar executats en diferents 

èpoques, països o sota diferents condicions contractuals. És per això que en aquest apartat 

s’explicaran aquestes problemàtiques i s’intentaran plantejar maneres de salvar-les en els 

anàlisis de costos que es duran a posteriorment. 

Un dels principals problemes a l’hora d’analitzar costos d’una LAV a Espanya és l’escassetat 

d’informació publicada sobre costos i demanda, ja que la falta de transparència sobre la 

rendibilitat econòmica d’una LAV és notable. A més, els efectes econòmics d’una LAV a 

Espanya no tenen res a veure amb les valoracions que se’n fan. Tot i això, quan més endavant 

s’analitzin línies com la de Madrid-Sevilla s’utilitzaran dades de De Rus i Inglada (1993) i altres 

fonts com Ferropèdia, Vialibre i es contrastaran amb publicacions del BOE. 

Un altre punt a tenir en compte en la valoració d’inversions d’actius fixes és el fet que que el 

valor actual d’aquell actiu en el present no és el mateix que es va pagar en el seu moment. És a 

dir, que la quantitat que es va pagar en un moment determinat s’ha d’actualitzar al valor que 

tindria aquell actiu si s’hagués de pagar en el present. Tal i com ja s’ha dit, el cost total es 

divideix en dos subgrups, els costos de la infraestructura i els del material rodant (els quals 

anomenarem respectivament CI i CMR). Amb aquests dos termes, el cost present de la LAV 

seria: 

   ∑
        

      

 

   

 

 

Calcular el valor de i és molt complicat depèn del cada material. Per això, durant la tesina es 

treballarà amb valors actuals aquelles dades de les que es disposin noves fonts i s’indicarà 

l’any quan es van determinar els costos dels que s’estiguin parlant. 
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Una altra problemàtica amb la que es troben alguns estudis que intenten calcular el cost 

genèric que tindrà una infraestructura per a la LAV és la incertesa del valor exacte que 

acabaran suposant els costos, és per això que en estudis com el de Campos, de Rus i Barrón 

(2009) utilitzen tres diferents escenaris: millor, mitjà i pitjor escenaris. Aquests estudis ens 

ajudaran més endavant a entendre els costos que involucra la construcció i manteniment de 

les línies i branques d’una LAV i també a comparar-los i veure en quin escenari ens trobem. 

Des de el punt de vista tècnic, per a que es compleixin els estàndards de l’alta velocitat són 

necessàries infraestructures especialment complexes i costoses. És per això que el traçat 

ferroviari ha de complir requeriments tècnics molt específics als quals s’han de sumar tota una 

sèrie de sistemes i equipaments molt avançats per cobrir totes les necessitats relacionades 

amb aspectes com les telecomunicacions, l’electrificació o la seguretat; a aquests costos també 

se’ls hi ha d’afegir el cost del manteniment. Construir una línia d’alta velocitat requereix un 

disseny específic intentant eliminar aquelles restriccions tècniques que redueixin la velocitat 

comercial a valors inferiors als 250-300 km/h. Les causes per les quals podria donar-se una 

reducció d’aquesta velocitat són la proximitat a zones denses de població, passos de nivell amb 

la carretera, parades abundants o corbes pronunciades. És per això que la comparació de 

costos entre diferents LAV pot ser complicada ja que les solucions tècniques adoptades en 

cada cas poden ser molt variades en funció de la topografia i geografia en la que es trobi la 

línia i a més també poden diferir en la seva evolució en el temps. Qualsevol valoració 

econòmica ha de partir de la base que tot i que es poden establir els costos mitjans d’execució 

i explotació, pot haver-hi molta diferència entre els barems que abasta aquesta valoració. 

Cada línia d’alta velocitat és única per la seva configuració i respon a una orografia 

determinada, a banda d’altres condicionants com les integracions urbanes, l’adaptació amb 

altres infraestructures, característiques geològiques dels terrens, graus evolutius de les 

tecnologies empleades, etc. Aquestes singularitats justifiquen que els costos mitjans de 

construcció per quilòmetre distin fins a 20 milions d’euros entre sí, és per això que les 

comparacions han d’atendre no només a les magnituds de les inversions realitzades en cada 

línia sinó també a la complexitat de les raons que expliquen les possibles diferències. 

Finalment, s’ha vist que hi ha diferències significatives entre diferents països en termes dels 

costos que suposa la construcció d’una LAV. Per exemple, el cost de construcció d’una LAV a 

Gran Bretanya és molt superior al d’altres països. Aquesta diferència es pot deure a costos 

inamovibles com el cost del terreny (que és més elevat a Gran Bretanya), però tot i això, la 

diferència entre els costos són difícils de justificar. Els costos acostumen a ser més baixos en 

els països que tenen més programes de construcció de noves línies d’alta velocitat, també, la 

diferència enter Espanya i Gran Bretanya es deu a que la primera té una densitat de població 

més baixa, factor bastant influent en els costos de construcció ja que aquests pugen en les 

proximitats a les ciutats i si aquestes són molt denses les diferències s’accentuen. 

És interessant destacar que no hi ha una relació directa entre l’experiència en el sector i la 

reducció dels costos com és el cas de Japó i França que són els països amb més història en els 
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projectes d’Alta Velocitat. El gràfic 3.4.1 posa de manifest aquesta diferència enter diferents 

vies construïdes a diferents països. Veiem com els costos de construcció per quilòmetre de les 

línies espanyoles és molt més baix que les de les línies d’altres països, i no només això, sinó 

que Espanya és l’únic que manté els costos baixos a mesura que passa el temps ja que a la 

resat de països aquests costos han tingut increments del 20-40%: 

 

Gràfic 3.4.1 Cost de la línia d’alta velocitat per quilòmetre de via. Font: SDG, 2004 
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4. Situació política i econòmica 

Pel que s’ha comentat en l’apartat anterior, el factor econòmic és molt important tant en el 

desenvolupament i construcció com en la pròpia definició de les línies d’alta velocitat. És per 

això que en aquest apartat es tractarà la situació política i econòmica actual centrant-se en 

Espanya, estudiant també la situació europea en el sentit que aquesta li afecti. Ja que, no 

només ho fa en un sentit de polítiques econòmiques sinó que també, l’estandardització de les 

línies d’alta velocitat està afectant al futur desenvolupament d’aquest tipus de vies a Espanya. 

Històricament les línies d’alta velocitat s’han adaptat a les vies construïdes pels trens 

convencionals, però aquesta tendència ha canviat recentment. A més, la liberalització del 

mercat europeu ha intensificat aquesta tendència tal com indica l’informe de gener del 2010 

de la UIC. De totes maneres, el desenvolupament de l’alta velocitat encara dependrà de les 

línies convencionals per assegurar que el nou disseny és compatible amb les condicions 

operacionals i de manteniment projectades. 

L’entorn del ferrocarril ha canviat fonamentalment amb la internacionalització de l’alta 

velocitat: 

- Reorganització dels Ferrocarrils amb privatització i la liberalització dels ferrocarrils en 

molts països (parcial) 

- Noves tècniques introduïdes pels diferents subsistemes i publicació de les regles i normes 

internacionals 

- Nous tipus de contractes per a construir, operar i mantenir els ferrocarrils els quals 

requereixen un compromís a llarg termini 

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) va ser creada l’any 1985 per RENFE – 

Actualment està separada en RENFE Operadora i l’Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF). La seva missió es la de promoure el coneixement i l’ús dels ferrocarrils a 

través de la recerca i l’educació, serveis tecnològics, la recuperació i l’ús alternatiu de 

l’herència ferroviària, activitats culturals, etc. 

A Espanya la xarxa ferroviària, formada per un total de 15.781 km, està gestionada per 

l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) que és una entintat pública empresarial 

adscrita al Ministeri de Foment que compta amb el seu propi matrimoni, diferent al de 

l’Administració General de l’Estat. Formen part del seu patrimoni tots els bens que conformen 

les línies d’alta velocitat i ample internacional que estan actualment en explotació. També hi 

estan incloses les instal·lacions necessàries pel seu rendiment i per a la gestió del trànsit i les 

estacions de viatgers de la xarxa. Altres administracions encarregades de la gestió de vies de 

ferrocarril són FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), FGV (Ferrocarrils de la 

Generalitat Valenciana), ETS (Euskal Trenbide Sarea) i TP Ferro (concessionària de la nova línia 

d’alta velocitat entre Espanya i França).  
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Gràfic 4.1 Xarxa Ferroviària Espanyola l’any 2008 segons les diferents administracions. Font: Vialibre-ffe 

 

Per altra banda, RENFE Operadora, és la principal operadora ferroviària a Espanya. És una 

entitat pública empresarial que depèn del ministeri de Foment. Ofereix serveis de llarga i mitja 

distància, Cercanías i via estreta. Dins de la llarga distància s’hi troben els serveis d’alta 

velocitat com: 

- AVE: Serveis de trens d’alta velocitat que poden assolir velocitats de fins a 310 km/h i que 

únicament circulen per línies d’alta velocitat 

- Alvia: Els serveis circulen parcialment per línies d’alta velocitat i línies convencionals. 

Aquests poden assolir velocitats de fins a 250 km/h 

- Altaria: Forma part d’aquest servei la branca Talgo arrossegada per una locomotora. 

Aquests poden circular per línies d’alta velocitat a velocitats de fins a 200 km/h 

El motiu pel qual als tres modes de servei se’ls anomena d’alta velocitat tot i que no sempre 

circulin per aquest tipus de línies s’exposarà més endavant en aquest treball.  

El motiu del protagonisme que té el desenvolupament de les xarxes d’alta velocitat a Europa 

és pot explicar per la necessitat de la renovació de tota la xarxa troncal ferroviària. En el cas 

d’Espanya es deu als motius ja exposats a la introducció, a saber, l’herència del sistema 

ferroviari donada la baixa inversió que havia tingut durant les dècades anteriors degut al 

context econòmic en que es trobava el país en aquells moments. Més tard, quan es va 

començar a invertir en alta velocitat Espanya es trobava en un moment d’expansió econòmica 
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i amb el suport europeu en la inversió en infraestructures de transport ferroviari que 

suposaven el retorn fiscal brut de fins al 180% de la despesa pública. (FEDEA i Fundación de 

los Ferrocarriles Españoles, 2002) El desenvolupament de la xarxa d’alta velocitat va 

proporcionar la base per a l’extensió progressiva dels serveis ferroviaris que connectin 

Espanya amb la resta de països europeus sense la discontinuïtat dels amples de via. 

 

4.1  Context Internacional 

A nivell internacional la normalització i estandardització de les LAV està tenint conseqüències 

sobre la forma d’execució d’aquest medi de transport. La creixent normalització d’aquest tipus 

de via s’està duent a terme arreu del món. A Europa, per exemple, hi ha un seguit de normes 

relatives al ferrocarril que regula la seva construcció. Alguns exemples d’aquesta normalització 

són el fet de la obligatòria implementació de la ERTMS, sistema europeu de gestió del tràfic 

ferroviari. El seu objectiu és que totes les línies europees formin una única xarxa i que un tren 

pugui circular a través dels diferents països constituents de la Unió Europea. Actualment això 

no és pot fer degut al canvi d’ample, com és el cas d’Espanya, a l’electrificació i sistemes 

tecnològics, etc. 

 

Gràfic 4.1.1 Xarxa Europea d’Alta Velocitat. Font: UIC 
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4.2  PITVI (2012-2024) 

En aquest context politico-econòmic la política ferroviària del Ministeri de Foment ha girat al 

voltant de dos punts clau: la presentació d’un nou pla d’infraestructures i la liberalització del 

sector ferroviari. 

Pel que fa al primers dels punts, el Plan de Infraestructuras Transportes y Vivienda (PITVI) té 

com a objectiu establir un marc racional i eficient per al sistema de transport a mitjà i llarg 

termini. Aquest pretén reordenar el model actual organitzatiu per tal d’assegurar una 

articulació eficaç dels diferents agents. Aquest proposa la divisió de la operadora pública en 4 

societats, la divisió d’ADIF en dues i la integració de FEVE en ambdues. 

Els principis bàsics del PITVI són entre d’altres els de proposar un enfoc que englobi el conjunt 

del sistema de transports que garanteixi la mobilitat de tots els ciutadans considerant la seva 

inclusió i funcionalitat dins les Xarxes Transeuropees. De tots ells, l’objectiu en potenciar la 

participació del sector privat en el finançament i desenvolupament del sistema de transport i 

incorporant anàlisis de cost-benefici i previsions i previsions de rendibilitat econòmica, 

financera i social.  

En relació al programa d’actuació inversora, el PITVI suposa una nova etapa en els models de 

gestió i finançament ja que proposa un model de finançament el qual fomenta la col·laboració 

públic-privada (CPP). La participació del sector privat ha generat un increment de l’eficiència 

en situar-se en el sector. Amb aquest model de participació del sector privat, el servei seria 

pagat per l’Estat, pels usuaris o una combinació dels dos a canvi d’unes garanties d’operativitat 

i conservació de la infraestructura. Així, s’aconseguiria una reducció del cost de construcció de 

la infraestructura per part de l’Estat a la vegada que permet adequar l’estratègia de 

conservació del cicle de vida de la infraestructura. En definitiva, impulsa la optimització de l’ús 

de les infraestructures i la millora de la competitivitat i la participació del sector privat en les 

inversions.  

El PITVI  exposa en la seva nova planificació que es buscaran noves fórmules per tal de reduir 

les despeses d’explotació de manteniment sense comprometre la seguretat, mantenint les 

exigències de qualitat de servei en el nivell estàndard. En aquesta nova planificació planteja un 

nou finançament d’aquestes infraestructures el qual seguirà els següents criteris de 

priorització de les principals inversions: 

- Potencialitat i eficiència quant al mode de transport, la infraestructura ha de contribuir a 

una elevada captació de la demanda i tenir una alta rendibilitat econòmica i social 

- Millores funcionals a nivell de línia i de xarxa i paràmetres de disseny 

- Grau d’execució de les diferents línies o trams d’alta velocitat 

- Possibilitat de recepció de Fons Europeus 

Podem establir així dos criteris diferenciats per a la xarxa d’alta velocitat en el PITVI. Un 

primer nivell en el qual hi impera un entorn d’austeritat pressupostària en el qual la 
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priorització de les obres serà la ja esmentada. La segona prioritat faria èmfasi en el 

desenvolupament dels eixos que tinguin un potencial elevat per atraure demanda relacionant 

aquesta potencialitat amb la seva rendibilitat. D’aquesta manera s’estableixen dos tipus 

d’actuacions, a saber, actuacions de manteniment de la xarxa ferroviària d’Alta Velocitat i les 

actuacions de nova construcció, centrades en el curt o mitjà termini en la incorporació dels 

trams actualment en construcció, així com en les estacions d’alta velocitat i altres actuacions 

del conjunt de la xarxa. 

 

Gràfic 4.2.1.Horitzó de la Xarxa d’Alta Velocitat Transpeuropea a Espanya. Font: PITVI (2012-2024)  

En el gràfic anterior es mostren totes les actuacions d’alta velocitat plantejades pel PITVI tant 

si aquestes rebran el finançament de la xarxa bàsica transeuropea de transport (per executar 

fins al 2030) com les que no reben una subvenció important de la Unió Europea o sí que la 

reben però és molt menor que s’anomena xarxa global (per executar fins al 2050). Tot i que el 

PITVI sigui 2012-2024, això no vol dir que tots aquests projectes s’hagin de dur a terme abans 

que finalitzi aquest darrer any. És a dir, el mapa representa és la hipòtesis de projectes que es 

duran a terme per tenir aquesta xarxa al 2050 tot i assumint que molts d’aquests projectes 

s’executaran o es començaran a redactar o estudiar en el termini de 2012-2024 (amb o sense 

l’ajut de la UE). 

Les taules 4.2.1, Taula 4.2.2, Taula 4.2.3 mostren les línies en operació, construcció o en 

planejament a Espanya actualitzades el 1 de Novembre de 2013: 
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Taula 4.2.1 Línies d’Alta Velocitat en operació a Espanya el Novembre de 2013. Font: UIC 

 

Taula 4.2.2 Línies d’Alta Velocitat en construcció a Espanya el Novembre de 2013. Font: UIC 

 

Taula 4.2.3 Línies d’Alta Velocitat en planejament a Espanya el Novembre de 2013. Font: UIC 
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Així doncs, veiem com el pla pretén acabar de construir els 1.308 km que estan actualment en 

construcció  i planejar-ne 1.702 de manera que, quan estiguin acabats, la longitud total de la 

xarxa d’alta velocitat espanyola tindrà el doble d’extensió de la que té actualment i, a més, no 

estarà tan centralitzada com la actual. Malgrat això, cal destacar que moltes de les línies que 

estan actualment en construcció han hagut d’estar posposades (i alguna fins i tot suspesa) 

degut a la falta de fons i a l’augment del cost que aquestes han acabat suposant (com el cas de 

la Variant de Pajares que quasi ha arribat a triplicar el cost inicial d’adjudicació). D’aquest llistat 

de línies les que s’estudiaran en aquest treball són aquelles que ja han estat construïdes o ho 

estan sent ja és d’aquestes de les que hi ha dades disponibles. 

Quant a les inversions destinades al ferrocarril, Foment hi ha destinat un 50% del pressupost 

total de 2013, és a dir, 52.733 milions d’euros que es destinaran principal ment a avançar les 

obres d’alta velocitat. En canvi, durant l’any 2014 la quantitat destinada al transport ferroviari 

serà de 4.573 milions que tot i ser molt més baixa que la de l’any anterior representa un 51% 

de les inversions. D’aquesta quantitat, 3.194 milions seran destinats a l’alta velocitat i 585 a la 

gestió i al manteniment de la xarxa ferroviària. 
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5. Inversió necessària per a construir una línia d’alta 

velocitat 

5.1  Introducció 

Alguns crítics amb la inversió en l’alta velocitat assenyalen els alts costos que suposa la 

construcció d’aquesta línia ja que suposa partir des de 0 i més a Espanya on les línies 

convencionals tenen un ample de via més gran que el que el de l’alta velocitat, ja que les vies 

d’aquest segon són com les de la resta d’Europa.  

Segons Campos, De Rus i Barrón (2009) el cost de l’estructura d’una línia d’alta velocitat es pot 

dividir en dues categories, els costos associats amb la infraestructura i els relacionats amb el 

material rodant. En aquest apartat s’intentarà s’adreçaran els costos relacionats amb la 

infraestructura, que a la vegada se separen entre els de manteniment i els de construcció. En 

aquest apartat s’intentarà estimar quin és el cost per a construir la infraestructura d’una línia 

d’alta velocitat. Per fer-ho, primerament s’analitzarà quins són els costos d’una línia 

d’aquestes característiques i quins elements i intervenen. Posteriorment, estudiaran casos de 

vies en construcció o construïdes a Espanya.  

 

5.2  Cost de construcció d’una línia 

El cost de la infraestructura, tant els de manteniment com els de construcció, són relativament 

independents del volum transit, però poden ser estimats en funció de la longitud de la línia 

simplement multiplicant els quilòmetres d’aquesta pel cost mitjà unitari. Cal destacar que, 

mentre que el cost de construcció es propaga només durant la construcció de la línia, els de 

manteniment tenen lloc durant tot el període d’operativitat. 

Segons la UIC la construcció de la infraestructura d’una LAV inclou majoritàriament els 

següents 3 tipus de costos: 

- Costos de planificació i territori 

Inclouen estudis de viabilitat del projecte tant en el sentit tècnic com en l’econòmic. Dissenys 

dels plànols, adquisició dels terrenys necessaris pel traçat i altres costos com els legals i 

administratius, llicències, permisos, etc. Aquests costos poden arribar a ser molt elevats en 

alguns projectes, sobretot quan s’han de dur a terme expropiacions de terreny. Poden 

representar un cost del 5 al 10 % del total. 
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- Costos de construcció de la infraestructura 

Aquests costos inclouen tot el que fa referència a la preparació del terreny i la plataforma de 

construcció. Tot i que acostumen a representar el 30% de la construcció d’una nova via també 

poden variar molt en funció de les característiques del terreny. Segons la revista Líneas d’ADIF 

(2013) té un cost que oscil·la entre els 5 i 15 milions d’euros per quilòmetre tot i que poden ser 

molt variables en funció de la dificultat. No obstant, en casos puntuals com quan el traçat 

tingui viaductes, túnels o hagi de salvar massissos muntanyosos, pot augmentar el percentatge 

que representa del total fins al 40-50% arribant a costar al voltant dels 50 milions d’euros si la 

solució que s’adopta és la d’un túnel bitub amb galeries de connexió. 

Per tant, e preu per quilòmetre de la infraestructura pot variar substancialment en funció de 

l’orografia del territori i dels elements singulars que s’hagin de construir. Així, la construcció 

d’elements singulars que requereixin d’un disseny molt complex poden tenir una rellevància 

econòmica molt gran. Tot i que siguin casos molt puntuals com, per exemple, salvar grans  

A més, amb l’arribada de l’alta velocitat a les ciutats les administracions aposten per integrar la 

infraestructura en el medi urbà amb soterraments. El finançament d’aquestes operacions té un 

cost molt elevat, model que actualment ja no és sostenible ja que un soterrament pot costar 

entre 10 i 20 vegades més que una arribada en superfície.  

- Costos de superestructura 

Aquests inclouen elements específics del carril, travesses, aparells de via, balast, sistemes de 

senyalització, catenàries i mecanismes d’electrificació, sistemes de comunicació i instal·lacions 

de seguretat, etc. Cadascun d’aquests elements acostuma a representar el 5-10% del total. En 

la evolució de les tecnologies d’aquest sistema dins el conjunt Fernández, F.J. i Vázquez, J. 

(2011) destaquen com el pes d’aquestes instal·lacions ha anat augmentant fins a arribar a ser 

el segon gran input de cost en la infraestructura ferroviària. 

 

Tot i que aquests costos són els més importants d’un projecte i hi són sempre presents la seva 

variabilitat està molt condicionada per la relació entre la infraestructura a construir i el fet que 

ja n’hi hagi una anterior. És per això, que Campos, De Rus i Barrón (2009) distingeixen entre 5 

tipus de projectes de LAV, a saber: 

- Llargs corredors separats d’altres LAV (com és el cas de la línia Madrid-Sevilla d’AVE que 

serà estudiada més endavant) 

- Xarxa integrada en corredors llargs (com la línia París-Lille que està integrada amb Paris-

Lió i la xarxa francesa d’alta velocitat 

- Petites extensions o complements de corredors ja existents (com la línia de Madrid-Toledo 

o Lió-València, que han estat desenvolupades per connectar ciutats de mida mitjana 

-  Projectes singulars llargs com l’Eurounel 
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- Petits projectes que complementen xarxes convencionals com línies que connecten 

aeroports amb ciutats properes o les millores en infraestructures convencionals perquè 

puguin oferir serveis d’alta velocitat com a Alemanya o Itàlia. 

El cost d’aquesta transformació, per passar d’una via doble de 160 km/h a una de 220 km/h és 

d’aproximadament 2M €/km i si, a més, es vol duplicar la via el cost ja puja fins a 4 o 8 M€/km. 

Ambdós costos són sense tenir en compte el cost de la instal·lació del sistema ERTMS. 

 

Tornant al cost de la construcció d’una nova via, el muntatge de la via pot costar entre 1,8 i 

2,5 milions d’euros per quilòmetre en funció, entre altres factors, que s’utilitzi via sobre balast 

o en placa, la qual és més costosa però també més eficient i convenient en túnels i trams 

soterrats. A aquests cost se li ha d’afegir el de la electrificació (que inclou la catenària, les 

subestacions o tots els elements associats) que està al voltant dels 0,8 M€/km si la via circula a 

220-250 km/h i 1,3 M€/km para vies a les que se circula a 350 km/h; també el cost de la 

senyalització que va de 1 a 1,5 M€/km i finalment les telecomunicacions, per la seva banda, 

suposen entre 1,1 i 3,3 milions d’euros per quilòmetre. 

A aquests costos s’hauria de sumar el de les noves estacions que, amb els paràmetres 

utilitzats els últims anys, una de mida mitjana pot arribar a costar aproximadament entre 15 i 

50 milions d’euros, mentre que una gran pot costar fins a 200 milions.  

L’Esquema 5.2.1 resumeix el desglossament dels costos de construcció de la línia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5.2.1 Costos de construcció 

Tanmateix, la Taula 5.2.1 ens mostra una estimació del cost total en 5 anys per quilòmetre i el 

cost anual que tindria la construcció d’una via de 500 quilòmetres en suposant diferents 

escenaris assumint un cost de planificació del 10% del cost total i un període de construcció de 

5 anys.  

Túnel: 20 – 50 M€/km 

Instal·lacions: 
 · Electrificació: 0,8 – 1,3 M€/km 
 · Senyalització: 1 – 1,5 M€/km 
 · Telecomunicacions: 1,1 – 3,3 M€/km 
 

Via: 1,8 – 2,5 M€/km 

Plataforma: 5 – 15 M€/km 

Estació: 50 – 200 M€ 
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Cost anual de la construcció d’una Infraestructura 

Període t = 1 to t = 5 

Longitud de la línia (km) 500 

Valor per unitat (€ per km)  

Millor escenari 

Escenari Mitjà 

Pitjor escenari 

9.000.000 

18.000.000 

39.000.000 

Cost de planificació (%) 10% 

Valor Total (€ per any)  

Millor escenari 

Escenari Mitjà 

Pitjor escenari 

990.000.000 

1.980.000.000 

4.290.000.000 

Taula 5.2.1 Cost genèric d’una infraestructura anual. Font: Campos, De Rus i Barrón (2009) 

 

Aquests costos es podrien extrapolar de forma lineal per calcular el cost de construcció de vies 

de diferents longituds (suposant un traçat i orografia semblant). 

Però, què és el que condiciona aquests costos i el fet de trobar-se en un o altre escenari? Els 

estudis disponibles i l’experiència acumulada en aquests 20 anys des de la construcció de la 

primera línia d’alta velocitat espanyola apunten a que hi ha certs criteris que poden afavorir a 

disminuir el cost, a saber: un disseny tancat que no tingui variacions durant l’execució de 

l’obra, una translació ràpida des de l’aprovació del planejament a l’obra executada o dissenyar 

una línia exclusivament pel tràfic de viatgers ja que aquesta permet pendents més elevades i 

evita les solucions constructives en túnel i viaducte. 

Un altre factor que afecta al cost unitari d’una infraestructura, a banda de l’orografia i geologia 

del terreny, és la proximitat de la línia en construcció a altres infraestructures que puguin 

veure’s afectades. En aquest sentit, el cost augmenta molt si es troba amb altres 

infraestructures ferroviàries ja que això suposa l’establiment de situacions provisionals, la 

necessitat de talls en el servei d’aquests ferrocarrils i la necessitat de realitzar actuacions en els 

sistemes de senyalització de línies preexistents que solen involucrar alts costos. A més, 

l’entrada en entorns urbans suposa la construcció d’estacions, les quals també poden 

incrementar bastant els costos. 

Amb aquests condicionants, el cost mitjà dels tres escenaris segons Campos, De Rus i Barrón 

(2009) comprèn un rang de 9 a 39 milions d’euros per quilòmetre, que s’aproxima al cost mitjà 
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per quilòmetre a Espanya com es pot observar en el Gràfic 5.2.2 on també es veuen els costos 

mitjans d’altres països: 

 

Gràfic 5.2.2 Cost mitjà per quilòmetre de LAV (S=Línies en Servei; C=Linies en Construcció (2006); exclou els costos de 

planificació i del terreny). Font: Elaborat de UIC (2005b) 

 

5.3  Anàlisi de costos de vies Espanyoles 

En els apartats anteriors s’ha intentat determinar de forma genèrica el cost de construcció 

d’una línia d’alta velocitat. Un cop obtingudes aquestes dades es procedirà en aquest apartat a 

analitzar els casos de vies existents o en construcció a Espanya comparant-les amb els costos 

anteriorment obtinguts. 

Espanya és un cas molt analitzat en diferents estudis ja que tot i no tenir una densitat de 

trànsit en les línies convencionals més baixa que en altres ciutats i una congestió més baixa ha 

invertit altament en quilòmetres de LAV. Països com UK i EE.UU els diners invertits en LAV han 

estat destinats a investigar la seva viabilitat econòmica i financera. És per això que els 

exemples que seran estudiats a continuació són exemples del cas espanyol. 
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- Finançament 

Tal com ja s’ha mencionat anteriorment, el cost d’inversió en una LAV és molt elevat, és per 

això que les administracions  requereixen d’ajudes per poder fer-les. Aquestes intervencions es 

fan amb l’ajuda dels Fons, El Banc Europeu d’Inversions (BEI) i altres instruments financers. Les 

actuacions d’ADIF reben ajudes del Fons de Cohesió, de FEDER i dels fons RTE. Aquestes ajudes 

prioritzaran en aquest període els projectes de continuació d’accions ja iniciades amb 

anterioritat d’alta velocitat. 

A Espanya, des de que es va començar a apostar per l’alta velocitat la inversió en aquest mode 

de transport ha anat creixent fins al 2009, on va assolir el seu punt màxim. Aquest any la 

inversió va ser de 4.500 milions d’euros mentre que del 2007 al 2011 es van invertir un 21.000 

milions, és adir, que al 2009 es va invertir un 45% sobre el total històric. Tal com s’indica a la 

revista LÍNEAS (2013) d’ADIF, aquest impuls a la construcció de LAV amb els paràmetres més 

exigents s’ha finançat amb recursos externs, la qual cosa ha contribuït a incrementar en 

aquests anys el deute a llarg termini d’ADIF amb entitats de crèdit (BCE). Així es va passar d’un 

deute de 2.168,8 milions d’euros a finals del 2007 a un deute de 9.910,8 milions d’euros a 

finals de 2011. 

ADIF preveu rebre ajudes europees per a la construcció de l’alta velocitat al voltant dels  

11.100 milions de euros, que suposen més d’un 21%  de la inversió total prevista. Les ajudes 

han anat reduint de manera que si al període de  2000-2006 sumaven 7.400 milions, entre 

2007 i 2013 rondaran els 3.700 milions. 

 

Mapa 5.2.1 Línies ferroviàries construïdes o en construcció d’alta velocitat. Font: ADIF (2012) 
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CORREDOR NORD 

LAV Madrid - Valladolid 

Aquesta línia es va posar en servei el 2007 i forma part del corredor nord i nord-oest dins la 

xarxa de l’alta velocitat. La línia està formada per 179,6 quilòmetres de línia quilòmetres pels 

que es pot arribar a circular a 350 km/h, 41 quilòmetres dels quals són la suma de les longituds 

dels 8 túnels. Un d’aquests túnels és el de Guadarrama de 28.377 metres, el qual va suposar 

una construcció singular. El cost per quilòmetre que ha suposat la construcció dels túnels  

depèn del tipus de solució que s’hagi trobat per construir-los, així, el total dels túnels unitub 

han costat 19,62€/km mentre que els bitub 33,33€/km; però el cost per quilòmetre del túnel 

de Guadarrama és de 43 milions d’euros. 

La línia també està formada per 18 viaductes que han suposat un cost d’aproximadament 18 

milions d’euros el quilòmetre mentre que la resta de la superestructura ha costat una mitja de 

3,33 milions d’euros el quilòmetre i la plataforma 8,75 M€/km,. El cost mitjà dels 179,6 

quilòmetres de via va ser de 23,41 M€/km fent que la construcció d’aquesta línia hagi estat 

una de les més cares a Espanya. Veiem doncs, en aquest exemple com factors com l’alta 

densitat de la ciutat de Madrid i el els túnels i viaductes del traçat han fet que el cost per 

quilòmetre de la via augmenti ja que els trams sense viaducte van tenir un cost que es troba 

dins la mitja. 

- Finançament 

Segons fonts d’ADIF, aquesta línia va estar cofinançada durant el període 2000-2006 pel fons 

de Cohesió amb una ajuda de 1.553,7 milions d’euros. Per altra banda, el Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) ha aportat una ajuda de 193,3 milions d’euros per a la 

construcció de la via i les instal·lacions, incloent aquestes últimes l’electrificació, senyalització i 

comunicacions del tram de Segovia.  

Finalment, les ajudes de les Xarxes Transeuropees de Transport (RTE-T) han ajudat a finançar 

les obres de Valdestillas – Río Duero i els estudis i projectes de l’obra amb 20.6 milions d’euros. 

Dins el període de 2007-2013, tot i que l’obra ja estava en servei, el Fons de Cohesió va aportar 

177,6 milions d’euros més per actuacions a la plataforma, la via i les instal·lacions mentre que 

el FEDER va aportar uns 66,8 milions d’euros més. 

Tenint en compte que el cost total de la infraestructura va ser de 4.204 milions d’euros les 

ajudes van arribar a cobrir quasi el 50% del cost total. 
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Mapa 52.2 LAV Madrid-Segovia-Valladolid. Font: ADIF 

 

Venta de Baños – Burgos – Vitòria 

La línia de Madrid-Valladolid es prolongarà fins a Vitória passant per Burgos en un dels trams 

de construcció plataforma més barata dins les LAV d’Espanya, i és que la plataforma del tram 

de Valladolid-Burgos, amb una longitud de 11,3 quilòmetres, té un cost de de 21,7 milions 

d’euros, és a dir, 1,9 milions d’euros el quilòmetre.  

La línia que connecta Venta de Baños amb Vitòria no estarà en servei abans del 2016, com que 

encara no està acabada no se sap el preu final que tindrà, però sí que tindrà un ample de via 

de 1.435 mm que estarà dissenyada per assolir velocitats màximes de 350 km/h apta per tràfic 

mixt. 

El nus de Venta de Baños, el pas pel congost de Pancorbo i les integracions a Miranda del Ebre 

i Vitòria requeriran d’una solució més complexa que podria apujar el cost per quilòmetre de 

l’obra que tot i que només fa 200,4 quilòmetres (91,3 el primer tram Venta de Baños – Burgos i 

109,1 quilòmetres el segon tram Burgos-Vitória) podria arribar a ser una de les construccions 

més cares del territori. 

- Finançament 

L’obra es finançarà amb l’ajuda de RTE-T amb 40,3 milions d’euros. El primer tram ja a estat 

adjudicat mentre que el segon ja està en obres. 
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Mapa 5.2.3 LAV Venta de Baños-Burgos-Vitoria. Font: ADIF 

 

Vitoria - Bilbao - San Sebastián - Frontera Francesa (Y-Basca) 

Tot i que aquesta LAV encara no està construïda ja té trams que han estat licitats, està pensat 

que la velocitat màxima dels trens de passatgers sigui de 250 km/h per un cost de 4.178 

milions d’euros en una longitud de 175 quilòmetres, és a dir, per 23,87 M€/km amb apertura 

prevista pel 2018. 

D’aquest 175 quilòmetres està pensat que el 60,4% sigui un traçat per túnel i el 13.37% siguin 

viaductes. És per això que el cost total és tant elevat ja que aquests elements singulars eleven 

molt el cost. El tram de Vitòria-Bilbao de 62,5 quilòmetres ha estat adjudicat a ADIF juntament 

amb el nus ferroviari Mondragón-Elorrio-Vergara mentre que el Govern Basc és l’encarregat de 

la construcció del tram Vergara-Irún tot i que ADIF s’encarregarà del muntatge de la via, 

l’electrificació, la senyalització i les comunicacions.  

La LAV d’ample de via internacional que connecta les tres capitals basques, Bilbao, Vitória i San 

Sebastián amb la frontera francesa està dins el pla PITVI perquè sigui construïda en el període 

2005-2020 amb una prioritat de projecte nº3 en el projecte de l’Eix Atlàntic Europeu.  

- Finançament 

L’obra ha estat finançada durant dos períodes. En el primer (2000-2006), ha estat cofinançada 

per les ajudes de RTE-T amb 16 milions d’euros mentre que durant el segon període (2007-

2013) l’ajuda ha estat de 48,7 milions per a les obres dels trams de Arrazua/Ubarrundia-Elorrio 

i Abadiño-Galdakaoi amb 2,4 milions pel tram final Elorrio-Bergara i Bergara-

Arrasate/Mondragón i pel disseny de l’equip de subministrament elèctric ferroviari per la línia. 
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Mapa 5.2.4 LAV Vitoria – Bilbao - San Sebastián. Font: ADIF 

 

Valladolid-Palència-Lleó 

Aquesta LAV encara en construcció constarà de 162,7 quilòmetres de línia de tràfic mixt pels 

quals es podrà circular a 350 km/h amb una inversió total estimada de 705,8 milions d’euros 

per les obres de la plataforma amb la qual cosa el cost mitjà per quilòmetre de via és de 4,33 

M€. Dins d’aquest cost s’hi inclou el cost de subministrament i transport del carril per a la via 

doble de 0,200 M€/km. 

Desglossant aquest costos surt que el cost de la plataforma en el tram entre Palència i Lleó, la 

longitud del qual  és de 106,2 quilòmetres, és de 4,09 M€/km mentre que el cost dels altres 

trams va des de 4,09 M€/km al tram de 13,32 quilòmetres entre Grijota i Becerril de los 

Campos i 5,52 M€/km al tram de 13 quilòmetres entre Palanquinos i Onzonilla. 

A diferència d’altres línies del corredor nord-nordest aquesta línia no té una orografia tan 

complicada, la qual cosa queda reflectida en el baix cost per quilòmetre d’aquesta. 

- Finançament 

Per al finançament d’aquesta línia el Fons Europeu de Desenvolupament Regional va finançar 

aquesta obra durant el període 2007-2013 amb una ajuda de 102,7 milions per a la construcció 

de la plataforma, mentre que les ajudes de RTE-T pels estudis, projectes i obres pugen a 19.8 

milions d’euros. Per tant, la suma de les dos ajudes quasi cobreix el total del cost de 

construcció aquesta LAV. Donat el baix cost d’aquesta línia, no ha estat finançada pel Banc 

Europeu d’Inversions. 
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Mapa 5.2.5 LAV Valladolid – Lleó. Font: ADIF 

 

Lleó-Astúries (Variant de Pajares) 

Aquesta línia de 49,7 quilòmetres que encara està en construcció uneix Lleó amb Oviedo i 

Gijón mitjançant la Variant de Pajares. El cost total inicial de la construcció d’aquesta LAV 

estimat el 2004 era de 1.148 milions d’euros però ha augmentat fins a 3.006 en estimacions 

posteriors, la qual cosa converteix aquesta línia en una de les més cares construïdes a espanya 

amb un cost de 60,48 M€/km. Aquesta consta d’un túnel bitub d’una longitud de 24.500 

metres que ha costat 1.379 euros deixant el cost d’aquest tram en 55,28 M€/km. Altres causes 

d’aquest augment del cost final són l’ús de la travessa polivalent (per tal que pugui funcionar 

amb els 2 amples de via) que ha augmentat el cost en 200 milions d’euros, les 

impermeabilitzacions de la vessant asturiana dels túnels (148,8 milions), la impermeabilització 

de la vessant lleonesa dels túnels (83,5 milions), els canvis en el projecte de la boca dels túnels 

fins a Pola de Lena (58 milions), 40 milions invertits en evitar abocaments de l’obra al riu de 

Lena, finalment 15,7 milions invertits en afermar el túnel de Teso i vessant afectada per la 

pluja i la construcció de la Variant de Pajares, que ha augmentat considerablement el cost total 

arribant a duplicar-lo. L’ample d’aquesta variant serà l’ibèric, 1.668 mm per integrar-la amb la 

resta d’infraestructures ferroviàries actualment en servei, mitjançant un canviador d’ample a 

Lleó ja que la resta de l’obra té un ample de 1.453 mm. 

- Finançament 

La nota de premsa del Ministeri de Foment (2013) sobre la Variant de Pajares exposa que 

aquesta ha estat cofinançada durant el període 2000-2006 per FEDER a través del Programa 

Operatiu Integrat de Castella i Lleó i del Programa Operatiu Integrat d’Astúries les obres de la 

plataforma dels Túnels de Pajares amb ajudes de 284 i 107,9 milions d’euros cadascuna. 
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Per altra banda, RTE-T a invertit en ajudes de 3,2 milions d’euros per estudis i projectes mentre 

que al 2007-2013 el FEDER va invertir en les obres de plataformes el subministrament i 

muntatge de la via i les instal·lacions addicionals a l’interior dels túnels de Pajares amb 389 

milions d’euros. 

 

 

Mapa 5.2.6 LAV Lleó – Oviedo. Font: ADIF 

 

CORREDOR SUD 

Madrid-Sevilla 

La línia Madrid – Sevilla va ser la primera línia d’alta velocitat construïda a Espanya. Aquesta 

línia mixta de 471 quilòmetres es va posar en servei l’Abril del 1992 per la Expo de Sevilla. La 

seva construcció va posar de manifest la problemàtica en la diferència d’amples de les línies 

espanyoles amb l’estàndard. Es va plantejar l’opció de construir la línia amb l’ample ibèric per 

tal que aquesta no quedés aïllada de la resta de línies ja que convertir totes les línies 

espanyoles a l’ample europeu suposava un cost molt elevat. Tot i això, finalment es va decidir 

que les línies d’alta velocitat serien les úniques amb l’ample de 1.435 mm però que s’hi farien 

canviadors d’ample per tal que les altres branques també poguessin beneficiar-se la nova línia. 

La línia, dissenyada per que s’hi pugui circular a una velocitat màxima de 300 km/h, està 

formada per 16 quilòmetres de túnel i aproximadament 10 quilòmetres de viaductes, és a dir, 

menys d’un 5% del total de la línia. El punt conflictiu de l’obra va ser el pas pel Despeñaperros 

que fins a aquell moment havia suposat un problema pel tràfic que connecta la Madrid i 

Andalusia ja que condicionava la velocitat dels trens. 

Finalment, la construcció es va dur a terme en 5 anys i 2.096 milions d’euros. Aquest import, 

però, és el que es va pagar als anys 80, moment de la seva construcció; Fernández i F.J.; 

Vázquez, J. (2011) afirmen que en euros del 2010 la línia va costar 2.821,4 M€, o sigui 5,93 

M€/km. El motiu d’aquest baix cost per quilòmetre és en gran part que l’obra no té un llarg 

traçat en viaducte o túnel. 
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- Finançament 

Les obres d’aquesta línia van ser fiançades amb 267,3 milions d’euros pel FEDER. 

 

Mapa 5.2.7 LAV Madrid – Sevilla. Font: ADIF 

 

Sevilla – Cadis 

Aquesta LAV està actualment en construcció i està previst que estigui en servei el 2015. És una 

prolongació de la LAV Madrid-Sevilla amb ample ibèric i amb travesses polivalents, com en el 

cas de la Variant de Pajares, per tal que sigui adaptable posteriorment a l’ample internacional. 

Consisteix en una duplicació de la via per a transformar-la en una LAV. 

La longitud total de la línia és de 157 quilòmetres i és una duplicació de la línia de ferrocarril 

convencional Sevilla-Cadis. Per tal de millorar la infraestructura i tenir un traçat de LAV està 

previst eliminar els passos a nivell, tot i això, els trens convencionals hi podran seguir circulant 

juntament amb els de mitjana distància, rodalies, mercaderies, el tren-tramvia i els trens d’alta 

velocitat. Així, la màxima velocitat serà de 250 km/h. 

Els costos desglossats en els diferents trams que formen la línia quedarien així:  

El tram entre Utrera i Las Cabezas de San Juan de longitud 23,4 quilòmetres té 3 viaductes.  La 

construcció de la plataforma té un cost de 2,28 M€/km i la de la via l’electrificació per 

2,16M€/km fent un total de 4,5 M€/km per aquest tram. Així doncs, els elements que eleven el 

cost per quilòmetre d’aquesta línia són el fet que hi hagi 3 viaductes i el cost d’electrificació 

que dobla el cost estàndard mentre que el cost de la construcció de la plataforma es troba per 

sota de la forquilla de 5-15 M€/km. 

Per altra banda, el tram de Cabezas de San Juan-Lebrija s’aprofitaria la via única actual i es 

construiria una variant de 5,9 quilòmetres per un cost de 3,91 M€/km. 
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Finalment, l’últim tram de 10,2 quilòmetres que inclou una duplicació de 4,7 quilòmetres 

d’una via ja existent, 1,3 quilòmetres d’una variant i 3,2 quilòmetres de viaducte té un cost de 

7,35 M€/km.  

Tots aquests costos són estimacions del cost que s’espera que tingui la duplicació d’aquesta 

línia. Així, el cost total estimat de les actuacions és de 700 milions d’euros pel que el cost per 

quilòmetre seria de 4,46 M€/km, tot i que podria variar entre 3,9 M€/km y 7,35 M€/km sense 

contar la instal·lació de ERTMS ni les obres d’integració de la ciutat que s’haurien de dur a 

terme posteriorment per a la estandardització de la línia. 

 

Mapa 5.2.7 LAV Sevilla – Cadis. Font: PEIT 
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Córdoba-Màlaga 

La LAV que connecta Córdoba amb Màlaga posada en servei el 2007 té una longitud de 155 

quilòmetres de via doble d’ample internacional i està dissenyada per circular-hi a una velocitat 

de 350 km/h per tràfic de viatgers. La línia sorgeix des d’una bifurcació de la LAV Madrid-

Sevilla a Almodóvar del Río i des d’aquí porta fins a Màlaga. 

El cost total de la infraestructura inclosa en el PEIT va ser de 2.277,5 milions d’euros per la 

qual cosa el cost per quilòmetre va ser de 14,69 milions d’euros amb 25 quilòmetres de túnels 

per travessar la serralada Bètica i  19 viaductes i el pont que passa per sobre del riu de Genil i 

es de 1.390 metres de longitud. 

- Finançament 

En el període de 2000-2006 l’obra va estar subvencionada per FEDER a través del Programa 

Operatiu Integrat d’Andalusia  amb ajudes de 887,2 milions d’euros per a la construcció de la 

línia. El BEI també va col·laborar en el finançament del projecte. 

 

Mapa 5.2.8 LAV Córdoba – Màlaga. Font: ADIF 

 

Madrid-Toledo 

Aquesta línia inaugurada el 2005 cobreix una extensió de 75,2 quilòmetres de via d’ample 

europeu pels que es pot circular fins a una velocitat màxima de 270 km/h. Va ser la tercera via 

d’alta velocitat construïda a Espanya després de la de Madrid-Sevilla i Madrid-Lleida. 

Tal i com es veu en el mapa adjunt a continuació, el traçat entre Madrid i Toledo forma part de 

la LAV Madrid-Sevilla durant 54 quilòmetres, al municipi de La Sagra, a partir de llavors el 

recorregut de 20,5 quilòmetres connecta aquest municipi amb Toledo. 

El cost d’aquest segon tram va ser de de 177 milions d’euros pel qual el cost per quilòmetre és 

de 8,63 M€/km. El motiu del baix cost per quilòmetre de la construcció d’aquesta via es deu al 

fet que no hi ha cap túnel en el traçat i una única construcció singular d’un viaducte de 1.615 

metres per salvar el riu Tajo. 
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- Finançament 

La línia ha estat finançada a amb 67,1 milions d’euros per FEDER a través del programa  

Operatiu Integrat de Castella – La Mancha. 

 

Mapa 5.2.9 Nou accés d’Alta Velocitat a Toledo. Font: ADIF 

 

Eix Ferroviari Transversal (Antequera-Bobadilla-Granada) 

Aquesta línia creua la Comunitat Autònoma d’Andalusia d’est a oest amb un ample 

internacional i pel tràfic de viatgers està dissenyada per circular a una velocitat màxima de 300 

km/h. La Junta d’Andalusia va decidir suspendre el tram d’obra de Huelva a la frontera 

portuguesa ja que considera el projecte inviable donada la situació econòmica actual. 

La longitud d’aquesta línia és d’uns 126 quilòmetres des de l’estació d’Antequera (de la línia 

d’alta velocitat Córdoba-Málaga) i acaba a Granada. La línia està formada per 23 quilòmetres 

de viaductes i túnels, la qual cosa fa que augmenti el cost de construcció, 1.355 milions 

d’euros, per tant, per un cost mitjà de 10,74 M€/km. 

El tram més car d’aquesta línia és el de la plataforma de 4.910 metres en la que hi ha un túnel 

de 3.343 metres i un viaducte de 475 en el tram de Arroyo de la Viñuela – Quejigares té un 

cost de 21,5 M€/km. 

En aquest eix hi ha hagut una adaptació per tal que una línia doble per la qual se podia circular 

a 160 km/h en terreny pla pogués circular a 220 km/h en eltram de Alcazar – Manzanares. 
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Aquesta adaptació ha costat 2,01 M€/km pels seus 46,7 km. Les operacions han inclòs la 

substitució de taulers de dos viaductes, la substitució de 4 passos superiors, substitució de la 

superestructura (adaptant la catenària per adaptar-la a l’alta velocitat i adequant les 

instal·lacions de senyalització i les estacions)  

- Finançament 

En el període de 2007 – 2013 la plataforma, el subministrament i muntatge de la via i 

instal·lacions d’electrificació, senyalització i comunicacions han estat cofinançades per FEDER 

en el Programa Operatiu de Fons de Cohesió amb una ajuda d’uns 600 milions d’euros. 

Per altra banda, el RTE-T ha finançat amb 2,3 milions d’euros els estudis geotècnics de l’estació 

de Loja i Sierra Gorda i la variant de Loja – Valle Genil, juntament amb la redacció de la 

plataforma del tram Quejigares-Valle del Genil. 

 

Mapa 5.2.10 LAV Eix Ferroviari Transversal. Font: ADIF 

 

CORREDOR NORD-EST 

Madrid – Barcelona – Figueres 

Aquesta línia que circula des de la Madrid fins a Barcelona està dissenyada perquè els trens 

circulin a velocitats de 350 km/h exceptuant alguns trams. La longitud total és de 790 

quilòmetres dividint-se en trams que es van anar inaugurant en diferents períodes. La línia 

comença a Puerta de Atocha i finalitza el seu recorregut a l’estació de Figueres on continua 

amb la línia que arriba fins a Perpinyà que és on es connecten les xarxes ferroviàries espanyola 

i francesa. 

La construcció de la línia va iniciar-se el 1999 essent el primer tram de línia en ser inaugurat el 

que arriba fins a Lleida el 2003; més endavant, el 2006 es va obrir el tram que arriba fins a 
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Tarragona amb una longitud de 533 quilòmetres; després, el 2008 el tram fins a Barcelona i, 

finalment, el 2013 es va completar el tram de línia fins a Figueres i la frontera francesa. 

Tot i que l’ample de la línia es l’internacional, per tal que aquesta estigués connectada amb la 

resta de la xarxa durant la seva construcció aquesta disposava de canviadors d’ample a 

l’entorn de Zaragoza per tal que els trens que hi circulaven poguessin canviar de línia. 

- Tram Madrid – Zaragoza – Barcelona 

A diferència de la línia Madrid – Sevilla, els costos d’aquesta línia es van anar sabent a mesura 

que es va anar construint. Per tant, no hi va haver una anàlisi cost-benefici sobre la 

construcció de la línia tal com apunta l’estudi de Economic evaluation of the High Speed Rail. 

Així, tot i haver estat adjudicada per 7.550,42 milions d’euros, el cost final es va desviar un fins 

a un 18,8% de manera que l’obra va acabar costant 8.966 milions d’euros, és a dir 14,44 

M€/km. Un dels motius d’aquest cost elevat són els 32,9 quilòmetres de túnels i els 52 

viaductes que formen la línia. Tot i això, el cost no es troba a la banda baixa de la forquilla de 

costos mitjans de les LAV espanyoles. 

o Finançament 

Aquest tram estava inclòs en el projecte prioritari d’interès europeu nº3 de la Unió Europea 

per la qual cosa ha rebut grans subvencions de la UE és per això que ha rebut ajudes pel valor 

de 3.358,1 milions d’euros per part del Fons de Cohesió per les obres de la plataforma així 

com pel muntatge de via del tram Madrid – Vilafranca del Penedès i per les instal·lacions 

d’electrificació, senyalització i comunicacions el tram Madrid – Lleida. Per altra banda, també 

ha rebut ajudes de RTE-T pels estudis i projectes i per les obres de la plataforma de Maçanet – 

Sils. Tot això durant el període de 2000-2006. 

- Túnel urbà Sants – La Sagrera 

Pel pas entre Barcelona-Sants i la Sagrera es va optar per un túnel unitub de via doble d’ample 

estàndard de 5,78 quilòmetres de longitud inaugurat el 2008. A banda de la dificultat habitual 

que suposa la construcció d’un túnel urbà a aquest se li suma particularitat que el traçat passa 

per edificis de patrimoni arquitectònic i cultural com són la Sagrada Família, la Casa milà i la 

Torre de Fang. Per dur a terme la construcció ADIF ha necessitat de l’aval d’organismes, 

institucions i tècnics de reconegut prestigi a nivell internacional. Finalment, el es va decidir 

excavar el túnel amb tuneladora i construir-lo entre pantalles, inversió que va costar 179,3 

milions d’euros, és a dir, 31,74 M€/km, trobant-nos en aquest cas en el pitjor dels escenaris 

quant a relació cost-quilòmetre construït.  

- Barcelona – Figueres 

La construcció d’aquest tram va tenir molta rellevància pel fet que s’hagués d’executar un 

túnel ferroviari per primer cop a Girona. La construcció d’una nova estació soterrada, dos 

túnels amb tuneladora i un tram soterrat amb pantalla van suposar una inversió de 278,6 M€ 
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que, tenint en compte que la suma de les longituds d’aquests tres elements és de 3,64 

quilòmetres (1.297 metros i 1.564 metros per túnel) suposa un cost de 76.54 M€/km, quasi 

tant elevat com la construcció de la Variant de Pajares. 

Aquest tram va suposar una inversió de 1.758 milions d’euros pel tram de 131 quilòmetres 

amb el que el cost per quilòmetre va ser de 13,42 M€/km dels quals 1,6 M€/km són de de la 

via (1,35 M€/km en subministrament i 0,35 M€/km pel muntatge) que està dins la mitja de 

pressupost per aquestes construccions. 

Bona part del traçat travessa zona muntanyosa pel qual 11,3 quilòmetres de la línia són de 

viaducte i 32,9 en túnels. Tot i això, veiem doncs com tot i l’alt cost de la construcció dels 

túnels i viaductes, pel fet que aquests només representen aproximadament un 35% de la 

longitud total de la línia, no fan que el cost total mitjà per quilòmetre sigui excessivament 

elevat, és a dir, que estaria dins la hipòtesi d’escenari mitjà. 

o Finançament 

A banda del finançament anteriorment esmentat pel tram Madrid – Barcelona aquesta línia 

també va estar co-finançada durant el període 2007-2013 per RTE-T que va invertir 10,6 

milions d’euros per la implementació del ERTMS al tram Barcelona – Figueres.1 

Figueres – Frontera francesa 

Aquest tram de 44 quilòmetres i d’ample internacional és de concessió privada i explotat per la 

societat TP Ferro. Està dissenyat per tal que hi circuli tràfic mixt entre les estacions de Figueres 

(on connecta amb la LAV Madrid – Barcelona) fins a Perpinyà (on connecta amb la xarxa 

ferroviària francesa). 

La línia travessa els Pirineus per un túnel de 8,3 quilòmetres i està formada per 9 viaductes la  

qual cosa augmenta va augmentar el cost final de de la construcció que va pujar fins a 1.096,7 

milions d’euros. A banda,  així, el cost per quilòmetre de la línia va ser de 24,7 M€/km. 

- Finançament 

Del cost total de la construcció 588,4 procedeixen de subvencions públiques aportades pels 

Governs d’Espanya, França i la Unió Europea. Per altra banda, 410 milions procedeixen d’un 

crèdit firmat per bancs com BBVA, Banesto, Caja Madrid, ING i Royal Bank of Scotland. També 

la concessionària TP Ferro va aportar 108,3 milions d’euros a la construcció.  

 

Finalment, tenint en compte totes aquestes despeses de la LAV Madrid - Zaragoza - Barcelona - 

Frontera Francesa el cost mitjà és de 15,88 M€/km. 

                                                           
1
 Els costos d’aquestes ajudes no han estat adaptats a la inflació, la qual cosa és rellevant en aquest cas 

ja que la construcció de l’obra s’ha estès al llarg de 20 anys. 
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Mapa 5.2.11 LAV Madrid – Barcelona – Frontera Francesa 

 

Zaragoza – Huesca 

Aquesta línia de 79 quilòmetres de via doble amb ample internacional i ibèric per la que es pot 

circular a una velocitat màxima de 220 km/h inaugurada al 2003 va suposar un cost de  221,5 

milions d’euros; per tant per un cost mitjà de 2,8 M€/km. Aquest baix cost es deu, a banda de 

l’orografia del traçat que entre les dues estacions només se n’hi troba una de comercial, 

Tardient, per la qual cosa la construcció de les estacions, que també pot suposar un augment 

en el cost final no ha estat un determinant en aquesta obra. 

Tot i això, aquesta línia té característiques que no corresponen a una LAV ja que hi ha punts en 

que la velocitat està limitada en trams d’ample ibèric fins a velocitats màximes de 160 km/h i 

tot i que inicialment hi circulaven unitats elèctriques aquestes van haver de ser substituïdes 

per unitats dièsel. Quan RENFE posi en servei els nous trens d’alta velocitat que actualment 

estan pendents de fabricació i homologació i quan el sistema de seguretat ERTMS estigui 

homologat i en funcionament la via tindrà les característiques necessàries d’un LAV. 

 

CORREDOR NORD-OEST  

Madrid – Galícia 

Aquesta LAV està parcialment en servei entre Ourense i Santiago de Compostela amb 87,5 

quilòmetres de línia i continua a través de l’Eix atlàntic d’alta velocitat que s’exposarà més 

endavant. El tram que connecta Ourense amb Medina del Campo està encara fora de servei. 

Tot i que l’objectiu és que la línia tingui un ample europeu per tal que pugui funcionar la xarxa 
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convencional aquesta encara té un ample ibèric. Aquest nou traçat de Madrid a Galícia de 

434,86 quilòmetres està dissenyat perquè els trens circulin a una velocitat màxima de 350 

km/h. 

Prova que el traçat gallec sempre està molt condicionat per l’orografia és el cost de la 

infraestructura de Ourense a A Corunya de 3.300 milions d’euros per un traçat de 150 

quilòmetres, és a dir, 21,03 M€/km amb un traçat de 27,5 quilòmetres de túnels. 

A banda, el cost de la senyalització i seguretat d’aquesta línia puja fins als 1,5 M€/km incloent 

ens els 87.5 km de la LAV Ourense – Santiago. 

- Finançament 

El finançament d’aquesta obra en el període 2007-2013 ha estat finançat per FEDER amb 201,2 

milions d’euros. 

 

Mapa 5.2.12 LAV Madrid – Galicia. Font: ADIF 

 

Eix Atlàntic 

L’Eix Atlàntic va de nord a sud pel litoral atlàntic entre Ferrol i la frontera portuguesa. Es tracta 

d’una línia de doble traçat adaptada per velocitats de 250 km/h amb travesses polivalents.  

Està comunicat amb la nova connexió Madrid-Galícia anteriorment exposada a l’alçada de 

Santiago de Compostela. El trajecte es troba parcialment en construcció al tram central. El 

tram de A Corunya – Vigo té un recorregut de 155,6 quilòmetres d’un total de 241 quilòmetres 

de l’Eix. Degut a la zona on es troba està format per un conjunt de túnels i viaductes com 

l’enllaç Ourense – Pontevedra/Vigo de 54,6 quilòmetres que, en passar per un terreny 

accidentat, l’estimació del cost és que serà d’entre 26,7 a 35,7 M€. 
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Per altra banda, el cost de muntatge de la via és de la LAV Ourense – Santiago és de 0,323 

M€/km, el de l’electrificació de 0,420 M€/km i el cost de les subestacions, autotransformadors, 

etc és de 0,320 M€/km. 

- Finançament 

El finançament de l’Eix Atlàntic està cofinanciat per FEDER i per les ajudes de RTE-T. 

 

Mapa 5.2.13 LAV Eix Atlàntic. Font: ADIF 

  

Madrid Atocha - Chamartín 

Hi ha tres túnels que connecten els estacions de Atocha amb Chamartín, les dues estacions les 

que tenen més afluència de viatgers a tot Espanya, un dels quals és d’alta velocitat. Es tracta 

d’un túnel unitub de via doble amb ample estàndard per a la connexió de les LAV la posada en 

servei de la qual serà el 2018. El cost d’aquesta línia de 7,31 quilòmetres és 206 milions 

d’euros, é a dir,  de 28,22 M€/km. 

 

LÍNIA D’ALTA VELOCITAT MADRID-LLEVANT I CORREDOR MEDITERRANI 

Aquesta línia longitud de 955 quilòmetres està dissenyada per circular-hi a una velocitat de 

350 km/h i va suposar un cost de 12.410 milions d’euros, o sigui, 13 M€/km. D’aquests 12.410 

M€ 6.600 M€ corresponen als trams Madrid – Albacete i Madrid – València que s’estenen al 

llarg de 438 km (15 ME/km) i 1.920 M€ corresponen al tram Albacete – Alacant de 165 km 

(11,6 M€/km). 

Una de les obres singulars d’aquesta LAV que destaca la revista LÍNEAS (2013) és la del tram de 

l’Embalsament de Contreras – Villagordo del Cabriel que de 6,5 quilòmetres de longitud 5,5 
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dels quals corresponen a tres viaductes i tres túnels, amb la qual cosa el tram arriba a costar 

16,9 M€/km que és elevat en relació al cost mitjà d’una línia però vaig si el comparem amb el 

cost dels trams de túnel estudiats. D’altra banda, el cost de l’electrificació d’aquesta via la LAV 

Madrid – Llevant va ser de 0,53 M€/km, el de les subestacions i autotransformadors de 0,437 

M€/km, el de la senyalització i seguretat (incloent ERTMS) va ser de 1,13 M€/km, el del 

subministrament i transport del carril de 0,280 M€/km en el tram entre Albacete i Almansa  i el 

de les travesses 0,345 M€/km també pel subministrament i transport. 

Pel que fa a la plataforma, pel tram de 61,7 km de la LAV mixta València – Castelló el cost de 

construcció d’aquesta es de 12,48 M€/km que, tot i ser una mica elevat el d’adjudicació serà 

més baix, al voltant dels 10 M€/km. El motiu d’aquest cost més elevat de la mitja és que, tot i 

que el terreny sigui pla, està fortament urbanitzat, industrialitzat i és travessat per altres vies 

de comunicació i això fa que es requereixin moltes obres de fàbrica. Tal i com senyala ADIF, 

aquesta plataforma per tal complir amb els criteris estàndards de l’Alta Velocitat ha de cobrir 

els requeriments tècnics específics de telecomunicació, electrificació i seguretat i que el cost 

de construcció serà més elevat del normal. 

La plataforma pels 21,9 quilòmetres del Corredor Mediterrani entre Vandellós i Constantí té un 

cost de 4,06 M€/km dins la qual el cost dels 5,98 quilòmetres que inclouen l’estació de 

Cambrils i el viaducte és de 5,28 M€/km i el cost del tram que continua cap al nord de 7,5 

quilòmetres és de 2,20 M€/km. A diferència de la plataforma anterior aquesta té un cost mitjà 

que se situa en el rang baix, especialment el tram de 7,5 quilòmetres. 

Totes aquestes dades fan que el cost d’aquesta LAV sigui de 13 M€/km, és a dir, que ens 

trobaríem en l’entorn de l’escenari més optimista quan a cost de construcció. 

Aquesta LAV està formada per diferents trams incloent el tram comú entre la LAV Madrid – 

Sevilla fins a Torrejón de Velasco i els següents trams amb les seves longituds corresponents: 

TRAMS: 

Cabecera Sur de Atocha – Torrejón de Velasco – 34,1 km 

Torrejón de Velasco – Cuenca – Motilla del Palancar –  223,6  km 

Motilla del Palancar – València - 139,7 km 

Xarxa Arterial València – 10,3 km 

València – Castelló – 61,7 km 

Motilla del Palancar – Albacete – 70,1 km 

Albacete – La Encina – València  – 210,3 km 

La Encina – Monforte de Cid – Alacant – 72,6 km 
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Monforte de Cid – Múrcia/Cartagena – 133,3 

- Finançament 

Durant el període de 2000-2006 l’obra ha estat cofinançada per vàries entitats com el FEDER 

que ha invertit 99,4 milions d’euros  en les obres de la plataforma d’accés a Alacant/Elche i 

28,4 milions en les obres del tram i via d’accés a la ciutat de Múrcia. Per altra banda, les ajudes 

de 48,2 milions d’euros d’RTE-T s’han invertit en els estudis i projectes i en la plataforma 

d’alguns subtrams de Motilla del Palancar – València. Finalment, el Fons de Cohesió ha fet la 

inversió més substancial d’aquest període invertint 573,3 milions d’euros en les obrse de la 

plataforma del tram Xàtiva – València. 

Més endavant, durant el període 2007-2013, FEDER va invertit 725,8 milions d’euros en les 

obres de la plataforma del TRAM Torrejón de Velasco – Fuentes i 181 milions en la plataforma, 

via i electrificació del tram Albacete – Nudo de la Encina. També va invertir 192,7 milions en el 

cofinançament de la major part de la plataforma del tram Montforte del Cid – Límit de la Regió 

de Múrcia; 44,1 milions en el subministrament i muntatge del tram Xàtiva – València; 7,8 en 

diverses instal·lacions; 67,6 en més instal·lacions i finalment 248,9 milions en diversos trams de 

plataforma, subministrament i muntatges. 

També durant aquest període els Programes Operatius de Castella – La Manxa han cofinacniat 

diversos trams de la plataforma, subministrament i muntatge de la via am 228,9 milions 

d’euros i 67m6 milions en instal·lacions. 

L’última entitat que també a ha invertit en ajudes en aquest segon període ha estat RTE-T que 

ha invertit 4,4 milions d’euros en el desplegament en els istema ERTMS. 

 

 

Mapa 5.2.14 LAV Madrid-Llevant. Font: ADIF 
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CORREDOR SUD-OEST 

Madrid - Extremadura - Frontera portuguesa 

Aquesta línia encara enconstrucció tindrà una longitud total d’uns 450 quilòmetres. La linya 

estarà dissenyada per que s’hi circuli a una velocitat de 300 km/h i inclourà tràfic mixt. ADIF 

s’encarregarà del tram que passa per Extremadura el qual divideix en tres trams Talayuela-

Cáceres de 127,5 km, Cáceres-Mérida, de 40,5 km i Mérida-Badajoz, de 36,2 km. 

Aquesta línia, com d’altres a la península, ha patit endarreriments en la construcció deguts a la 

falta de capital per executar-la. Amb un ample internacional el tram ja dissenyat per ADIF de 

265 quilòmetres ha estat adjudicat per 2.712 milions d’euros tot i que el pressupost podria 

augmentar, de no ser així, el cost per quilòmetre seria de 10,27 milions d’euros. 

- Finançament 

El FEDER ha invertit en les obres de plataforma del tram de Talayuela – Cáceres – Mérida unes 

ajudes d’aproximadament 240,5 i 201,4 milions d’euros, respectivament. 

Per altra banda, les ajudes de RTE-T han donat ajudes de 68m7 milions d’euros pels estudis i 

projectes del tram Talayuela – Frontera portuguesa i per les obres de plataforma del tram 

Mérida – Badajoz - Caia. 

 

 

Mapa 5.2.15 LAV Madrid - Extremadura - Frontera portuguesa 
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Nom (any inauguració) 
Velocitat 
màxima 
(km/h) 

Cost 
Construcció 

(M€) 

Longitud 
(km) 

Cost per 
quilòmetre 
(M€/km) 

Km totals 
de túnel 

EN SERVEI 

Madrid – Zaragoza – 
Barcelona 

(2008) 
300 8.966 621 14,74 492 

Barcelona – Figueres 
(2013) 

350 1.758 131 13,42 32,9 

Figueres – Perpinyà 
(2010) 

350 1.096,7 44,4 24,7 8,3 

Madrid – Toledo 
(2005) 

270 177 75,2 8,63 0 

Madrid – Castella la 
Manxa – València 

(2010) 
350 12.410 955 13 - 

Córdoba – Màlaga 
(2007) 

350 2.277,5 155 14,69 25 

Madrid – Segovia – 
Valladolid 

(2007) 
350 4.205 179,6 23,413 41 

Zaragoza – Huesca 
(2003) 

220 221,5 79 2,8 - 

Santiago – A Corunya 
(2011) 

350 1.459 62,5 23,24 - 

Ourense – Santiago 
(2011) 

350 1.841 87,5 21,04 29,3 

Madrid – Sevilla 
(1992) 

300 2.821,4 471 5,93 16,03 

EN CONSTRUCCIÓ 

Madrid – Extremadura – 
frontera portuguesa 

300 2.712 264 10,27 5* 

Antequera - Bobadilla – 
Granada 

300 1.355 126 10,75 0,65* 

Vitòria – Bilbao – San 
Sebastián (“Y basca”) 

250 4.178 175 23,87 105,7 

Sevilla – Cadis 250 700 157 4,46 - 

Variant de Pajares 350 3.006 49,7 60,5 29,02 

CAS DE REFERÈNCIA 

Optimista 300 4.950 500 9 - 

Mitjà 300 9.900 500 18 - 

Pessimista 300 21.450 500 39 - 

Taula 5.3.1 Resum de característiques de les línies en servei i en construcció a Espanya. Font: Vialibre 

*Longitud del túnel més llarg del traçat. 
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6. Recursos necessaris per l’adquisició de les branques d’alta 

velocitat 

6.1  Introducció 

El preu d’adquisició d’un tren està determinat per les seves característiques tècniques, la més 

important de les quals és la seva capacitat, és a dir, el nombre de seients. Tot i això, hi ha altres 

factors que afecten al preu final del contracte, alguns d’aquests factors serien la relació 

contractual entre el fabricant i l’operador, les condicions d’entrega i pagament, etc. Tots 

aquests costos estan indirectament determinats per la demanda d’aquests servei ja que, per 

exemple, la capacitat que es requereix del tren dependrà de la quantitat de passatgers que en 

vulguin fer ús. És per això que, de vegades, és millor estimar aquests costos en funció del 

nombre de seients o de seients per quilòmetre. 

El Gràfic 6.1.1 mostra la relació entre el nombre de trens requerits en funció de la capacitat al 

llarg dels anys des de que comença ha haver-hi demanda. 

 

Gràfic 6.1.1  Nombre de trens en funció de diferents assumpcions de capacitat. Font: Campos, J., de Rus, G. i Barrón, 

I. (2009) 

En el gràfic podem veure que el nombre de trens necessaris amb l’evolució del temps. Veiem 

com amb trens de 330 seients una LAV començaria la seva operació amb 11 trens per cada 100 

km de via (els 5 primers anys són  els de construcció), però que al cap de 35 anys aquesta 

quantitat augmentaria fins a 33 trens degut a l’augment de demanda. Tot i tractar-se d’un 

gràfic hipotètic, aquest s’ajusta bastant a la realitat ja que el nombre mitjà de trens utilitzar 

per cobrir una línia d’uns 300-500km és d’entre 30 i 80 (al voltant de 10-15 trens per cada 100 

km de via). 

 



 Estimació econòmica dels costos de manteniment de les línies i el material 
d’alta velocitat 

Diana Júlvez Castillo  59 
 

6.2  Cost d’adquisició del material rodant d’una LAV 

Per calcular de forma genèrica els costos d’adquisició del material rodant d’una LAV s’ha de 

multiplicar el nombre de trens que es compraran cada any pel cost de cada un. És a dir, el 

nombre de trens que es tenen l’any t menys el nombre de trens que estenen l’any anterior 

multiplicat pel cost de cada tren: 

     ∑              

 

   

 

El Gràfic 6.2.1 mostra una estimació del cost d’adquisició sota diferents escenaris de demanda 

del material rodant durant els primers 40 anys de vida. El pic inicial es deu a l’adquisició en la 

primera adquisició dels trens per posar la línia en servei (aproximadament 11 per una línia de 

500 km) i posteriorment trobem adquisicions periòdiques que poden ser degudes a l’augment 

de la demanda. Aquest cost inicial d’adquisició és d’uns 530 milions d’euros en el pitjor cas 

(250 en l’escenari mitjà i 100 en el escenari més optimista) mentre que el de períodes 

posteriors als 2 primers anys d’operativitat és inferior als 50 milions. 

 

Gràfic 6.2.1  Cost d’adquisició pel conjunt de trens per any sota diferents alternatives. Font: Campos, De Rus i Barrón 

(2009) 

Com s’ha explicat anteriorment, actualment Europa es troba en els primers anys de 

desenvolupament de les LAV, per tant, les dades que ens interessen són les de la primera 

adquisició dels trens. D’aquesta manera, calculant el cost mitjà d’adquisició  per unitat de 

material rodant en la primera compra veiem que aquest és aproximadament d’uns 20 milions 

d’euros per cobrir el servei d’una via estàndard de 500 quilòmetres. 
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6.3 Anàlisi dels costos d’adquisició de trens de línies Espanyoles 

A Espanya RENFE Operadora és l’entitat que dóna servei als clients de l’alta velocitat i posa els 

trens a la seva disposició. Els principals proveïdors de trens han estat Alstom, CAF, Talgo, 

Bombardier i Siemens. Dues empreses que han fabricat i mantingut els trens que actualment 

circulen per les línies espanyoles complint amb els requisits necessaris de seguretat per poder 

fer-ho. 

Una característica que diferencia el ferrocarril espanyol de la resta d’Europa és el diferent 

ample de les vies. Això sempre ha suposat una dificultat de repercussions econòmiques 

negatives per a la circulació Espanya i la resta d’Europa. Per salvar aquesta dificultat Talgo va 

dissenyar pels trens convencionals un sistema on el canvi d’un ample a l’altre es podia realitzar 

de manera automàtica. L’any 2004 es va fabricar la primera locomotora elèctrica capaç de 

circular en ambdós ample a una velocitat de 220 km/h. Gràcies a aquesta nova tecnologia les 

noves línies d’alta velocitat s’han pogut adaptar a les línies d’ample espanyol. (Pita, 2006) 

Els trens que actualment circulen per les línies d’ala velocitat en servei són  els que es 

descriuen a continuació : 

AVE Sèrie 100 

Aquest tren va ser una de les primeres sèries d’alta velocitat que va començar a circular a la 

línia Madrid – Sevilla el 1992, any d’inauguració d’aquesta línia, i actualment encara hi 

segueixen circulant. L’origen d’aquests trens és l’evolució dels TGV Atlàntic els quals van ser 

ajustats per poder circular a les vies espanyoles. Més endavant, al 2007, aquests van tornar a 

ser transformats per adquirir un altre aspecte adaptant-se al mercat. (Vialibre-ffe.com, 2014) 

LA primera tongada que RENFE va comprar a Alstom havia de ser de 24 trens d’alta velocitat 

però més endavant es va canviar per un de 16 unitats al cost de 24,87 milions d’euros cada 

unitat. Després d’unes re-negociacions i indemnitzacions es van construir els 8 trens restants, 

dels quals 6 van ser de la sèrie 101 i els 2 restants de la sèrie 100. Alstom va ser l’empresa 

pionera en alta velocitat espanyola fabricant aquests trens capaços de circular a 300 

quilòmetres per hora en les noves LAV espanyoles. La mateixa empresa és l’encarregada de 

mantenir aquests trens. (Alstom, 2013) 

Aquesta mateixa sèrie de trens actualitzada circularà en el nou corredor d’Alacant i més 

endavant circularà per la línia que connecta Espanya i França. 

- Característiques 

Velocitat màxima – 300 km/h 

Ample de via – 1.435 mm 

Places assegudes per branca – 329 
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Euromed Sèrie 101 

Els 6 trens que es van adquirir de la sèrie 101, amb el servei d’Euromed, provenen de la re-

negociació del contracte amb Alstom per adquisició de 24 trens sèrie 100 que s’ha explicat 

anteriorment. Les dues sèries són molt similars, però la 101 és d’ample ibèric. Aquestes 6 

branques circulen pel Corredor Mediterrani entre Barcelona, València i Alacant. 

Estava previst que trens circulessin per la LAV Barcelona – Tarragona que comença amb un 

ample UIC però que més endavant continua amb l’ample ibèric, però després d’un accident, és 

per això que RENFE va voler canviar les branques a ample UIC per integrar-les a la sèrie 100. 

Actualment la sèrie 101 no existeix i el servei d’Euromed el cobreixen la sèrie 130 que té un 

ample variable. 

- Característiques 

Velocitat màxima – 200 km/h 

Ample de via – 1.668 mm 

Places assegudes per branca – 318 

AVE (Sèrie102/112) 

Aquesta sèrie va ser fabricada per Talgo en associació amb Bombardier per al corredor Nord-

est. Tot i que al 2002 es va fer un contracte per la compra i manteniment 16 branques 

d’aquesta sèrie però recentment s’ha decidit ampliar-la fins a un total de 46 branques on les 

30 restants són de la sèrie 112. Els trens de la sèrie 102 circulaven per la línia Madrid – Sevilla, 

però des de la posada en servei de la LAV Madrid – Barcelona circulen també per altra línia i 

per la LAV Madrid – Valladolid. 

- Característiques 

Velocitat màxima – 330 km/h 

Ample de via – 1.435 mm 

Places assegudes per branca – 318/365 

Velaro (Sèrie 103) 

El 2007 es va posar en servei el primer tren d’aquesta sèrie de la família dels Velaro que consta 

de 26 unitats construïdes per Siemens en dos concursos diferents, 16 el primer i 10 el segon. El 

tren disposa d’un sistema de control integrat que recull de dades sobre l’estat d’aquest la qual 

cosa permet simplificar i accelerar les tasques de manteniment. 

- Característiques 
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Velocitat màxima – 350 km/h 

Ample de via – 1.435 mm 

Places assegudes per branca – 404 

Avant (Sèrie 104) 

Els trens de la sèrie 104 són els primers del món dissenyats i construïts específicament per 

prestar serveis de mitjana distància. El contracte es va fer el 2001 amb Alstom - CAF per a una 

compra de 20 unitats que posteriorment es va ampliar a 30 unitats addicionals. Tot i això, 

degut a l’alt cost per plaça que suposava aquesta segona compra (53.165€/plaça) es va decidir 

adquirir canviar aquest segon contracte per 13 trens de la sèrie 114 el 2006. 

Actualment aquesta sèrie dóna serveis a les línies Madrid-Sevilla i Madrid-Toledo en el servei 

d’Avant. 

- Característiques 

Velocitat màxima – 270 km/h 

Ample de via – 1.435 mm 

Places assegudes per branca – 237 

Avant (Sèrie 114) 

Aquests són els trens provinents de la re-negociació del contracte de branques de la sèrie 104 

ja aquests oferien un cost per passatger més baix. Des de el 2008 donen servei a la línia Madrid 

– Valladolid. 

- Característiques 

Velocitat màxima – 250 km/h 

Ample de via – 1.435 mm 

Places assegudes per branca – 237 

Àlvia (Sèrie120) 

El 2006 es va posar en servei el primer tren de la sèrie 120 fabricat per CAF (amb motor 

Alstom) a la línia Madrid-Barcelona amb la denominació comercial Àlvia. La particularitat 

d’aquests trens és que poden circular per vies de diferents amples adaptant-se en només 3 

segons. 

Pel que fa al contracte, primer es van demanar 12 unitats d’aquesta sèrie al 2001 i 

posteriorment 16 unitats més després de renegociar les 45 que s’havien demanat inicialment. 
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- Característiques 

Velocitat màxima – 250 km/h 

Ample de via – 1.435 / 1.668 mm 

Places assegudes per branca – 238 

Avant (Sèrie 121) 

El contracte d’aquesta sèrie prové de la re-negociació del 2004 dels 45 trens de la sèrie 120. 

Degut a l’alt cost per plaça que suposava aquest contracte el 2005 es va decidir que per reduir 

preus d’aquest contracte en sortirien 29 de la sèrie 121 de mitjana distància. També aquesta 

sèrie té ample variable ja que suposa una remodelació de la sèrie 120. 

Els serveis Avant que proporciona són per la línia del corredor central de Madrid entre Atocha i 

Charmartín, Jaén – Cadis.  

- Característiques 

Velocitat màxima – 270 km/h 

Ample de via – 1.435 / 1.668 mm 

Places assegudes per branca – 282 

Àlvia (Sèrie 130) 

Aquesta sèrie Àlvia fabricada per Talgo i Bombardier és capaç de circular a 250km/h per ample 

UIC i a 220 km/h en ample ibèric. Actualment circula pel corredor Nord i dóna servei a la LAV 

Madrid-Llevant. 

El contracte d’aquesta sèrie va ser modificat varis cops fins que el contracte final va quedar en 

45 cotxes en total, 12 adquirits el 2007, 24 el 2008 i 9 el 2009. 

- Característiques 

Velocitat màxima – 250 km/h (ample UIC) i 220 km/h (ample ibèric) 

Ample de via – 1.435 / 1.668 mm 

Places assegudes per branca – 265 
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Àlvia (Sèrie 730, híbird) 

Aquesta és una sèrie formada per branques de la sèrie 130 a la que se li incorporen equips de 

tracció dièsel l’objectiu dels quals és moure els motors elèctrics del tren per tal de mantenir els 

serveis. En estar formada per branques de la sèrie 130 aquesta sèrie també té un ample 

variable que, no només pot circular per ambdós amples sinó que també sota diferents tensions 

de catenària. 

Aquests trens operen per les LAV Madrid – Valladolid, Valladolid – Ourense i entre Ourense i 

Santiago de Compostela. 

- Característiques 

Velocitat màxima – 250 km/h (ample UIC) i 220 km/h (ample ibèric) 

Ample de via – 1.435 / 1.668 mm 

Places assegudes per branca – 299 

La taula 6.3.1 resumeix els costos que han suposat les compres de les branques que circulen 

per les línies d’alta velocitat espanyoles. Podem veure que aquest cost és lleugerament 

superior en algunes branques tot i que RENFE ha intentat reduir-los modificant els contractes 

tal i com s’ha explicat. 

 

 

NOM 
€/places 

assegudes 

M€ 

/unitat 

Unitats 

Adq. 

Valor total 

contracte 

(M€) 

Places per 

unitat 

Any de 

recepció 

FINS A  350 km/h 

AVE Sèrie 100 75.579 24,87 18 447,66 329 1992 

Euromed Sèrie 101 76.633 24,37 6 146,22 318 1994 

AVE Sèrie 102 77.772 24,74 16 395,84 318 
2003-

2006 

AVE Sèrie 112 61.552 22,47 30 674,1 365 
2009-

2010 

Velaro Sèrie 103 

(1a compra) 
74.107 29,94 16 479,04 404 2005 

Velaro Sèrie 103 

(2a compra) 
63.922 25,82 10 258,2 404 2007 

http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_100
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_101
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_102
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_112
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_103
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_103
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Taula 6.3.1 Llistat de trens en circulació a les LAV espanyoles, el seu cost i característiques. Font: Via-libre, RENFE, 

elaboració pròpia 

 

Analitzant les dades veiem que la compra de 18 branques de la sèrie 100 per la línia Madrid-

Sevilla és d’un cost d’aproximadament de 450 d’euros (24,87M€/unitat x 18 unitats), situant-se 

en la zona del pic més alt en els primers anys de servei del Gràfic 6.2.1, és a dir, que està situat 

en el pitjor escenari. 

En canvi, la compra de 13 trens de la sèrie 114 per la línia Madrid – Valladolid és per un 

contracte de 170 milions (13,05 M€/unitat x 13 unitats)situant-se en el escenari mitjà quant a 

costos d’adquisició pels primers anys en servei. 

Les branques més cares són les que es van adquirir als inicis amb preus per unitat més elevats 

superiors als 20 M€/unitat, la sèrie 100 i les que provenen d’ajustaments d’aquest. Aquesta 

disminució del cost amb el temps es pot justificar, en part, amb el que s’ha mencionat 

anteriorment sobre l’adquisició de nou material rodant per a les línies construïdes. A saber, 

que a mesura que passa el temps el nombre de trens que s’han de comprar és menor ja que la 

línia ja disposa de branques en circulació. Tot i això, en el cas que s’està analitzant la compra 

de nous trens no es deu només a ampliar la flota d’una sola línia sinó que també és per posar-

los en servei en noves línies que s’han construït. És per això que la quantitat de trens 

FINS A  250 km/h 

Avant Sèrie 104 55.767 13,28 20 265,6 237 
2003-

2005 

 Avant Sèrie 114 56.896 13,05 13 169,65 237 2008 

FINS A 250 km/h AMB AMPLE VARIABLE 

Àlvia Sèrie 120 50.924 12,12 12 145,44 238 
2004-

2006 

Àlvia Sèrie 120 

(LD) 
60.167 13,88 16 222,08 227 2009 

Àlvia Sèrie 

121 (MD) 
49.395 13,93 29 403,97 282 

2008-

2010 

Àlvia  Sèrie 130  

(1a compra) 
65.374 16,72 12 200,64 299 2007 

Àlvia  Sèrie 130 

(2a compra) 
65.374 16,72 24 401,28 299 2008 

Àlvia  Sèrie 130  

(3a compra) 
65.374 16,72 9 150,48 299 2009 

Àlvia Sèrie 730 

(tracció híbrida) 
81.537 21,36 15 320,4 265 2012 

http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_104
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_114
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_120
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_120
http://www.ferropedia.es/wiki/LD
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_121
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_121
http://www.ferropedia.es/wiki/MD
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_130
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_130
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_130
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Serie_730
http://www.ferropedia.es/wiki/Tracci%C3%B3n_dual
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demandada en els contractes no disminueix amb el temps sinó que és manté elevada. És per 

això, que aquesta disminució dels costos amb el temps pot ser deguda l’evolució tecnològica 

del sector. 

D’altra banda, és interessant destacar que les branques que poden circular per un ample 

variable tenen un preu lleugerament més elevat que les que no ho poden fer si comparem les 

que poden circular a velocitats màximes semblants, en especial la renfe sèrie 730 híbrida que 

no només pot circular per amples diferents sinó que també pot circular per catenàries amb 

diferents tensions. 

7. Criteris per a procedir al manteniment  

7.1  Introducció 

Per poder entendre els criteris relacionats amb el manteniment d’una LAV s’hauran de definir 

conceptes com manteniment, cicle de vida, etc i exposar la diferència entre el manteniment i 

la renovació. El manteniment engloba tot el conjunt d’operacions per a que un equipament 

reuneixi les condicions per al propòsit pel qual va ser construït. Aquestes operacions inclouen 

les de conservació, dins les quals trobem les preventives i correctives, i les d’actualització que 

són les activitats necessàries per a que els sistemes, les instal·lacions, els edificis i tots els 

elements auxiliars es trobin en perfectes condicions amb dos objectius fonamentals: 

assegurar, i si es possible, prolongar la vida útil dels mateixos i garantir els estàndards de 

qualitat. 

Abans d’establir els diferents tipus de manteniment cal entendre, però, el concepte de fallida 

del sistema: es diu que el sistema falla quan un element no pot realitzar una funció requerida. 

És per això, que l’aparició d’un error en el sistema o subsistema provoca la pèrdua de 

capacitat per realitzar les funcions sol·licitades o per obtenir resultats satisfactoris sobre uns 

requisits especificats la qual cosa provoca que el sistema passi d’estar en un estat satisfactori 

a un altre d’insatisfactori conegut com estat de fallida.  

A continuació es definiran els tipus de manteniment existents pel que fa a la conservació i 

actualització dels equipaments: 

 

1. Manteniment de conservació: es el destinat a compensar el deteriorament degut al propi 

ús de l’equipament, pels agents meteorològics o per d’altres causes. Aquest manteniment 

es divideix en: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_de_conservaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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1.1 Manteniment correctiu: El seu objectiu és recuperar la funcionalitat de 

l’equipament després de la seva pèrdua de capacitat per a realitzar les seves 

funcions. Per fer-ho ha de corregir els defectes o avaries observats. Aquest tipus 

de manteniment es divideix, a la vegada, en: 

- Manteniment correctiu immediat: és el que es realitza immediatament 

en detectar l’averia amb els medis de que es disposin 

- Manteniment correctiu diferit: contràriament a l’anterior, en aquest cas, 

quan es detecta l’averia es para el funcionament de l’equipament per a 

procedir a reparar-lo sol·licitant els medis necessaris per a fer-ho. 

 

1.2 Manteniment preventiu: Per tal d’evitar el retràs produït per les averies i les 

seves conseqüències es va dissenyar un nou tipus de manteniment l’objectiu del 

qual era garantir la fiabilitat de l’equipament en funcionament avançant-se a les 

averies o accidents. D’aquesta manera es redueixen les probabilitats d’error del 

sistema i es maximitza el benefici operatiu. Dins el manteniment preventiu 

podem trobar: 

- Manteniment programat: és el que es realitza en funció d’un programa 

de revisions periòdiques en funció del temps, el quilometratge, etc. 

- Manteniment predictiu: realitza les operacions abans que l’equip quedi 

fora de servei mitjançant un seguiment del seu funcionament. 

S’instal·len aparells en els trens o a les vies per tal que reculli dades 

sobre el seu estat. Les màquines envien un avís abans que l’equipament 

falli. D’aquesta manera es pot saber la seva evolució i el moment en el 

que las reparacions han d’efectuar-se. 

- Manteniment d’oportunitat: aprofita les parades o períodes dels equips 

per tal de realitzar les operacions de manteniment necessàries per 

garantir-ne el seu bon funcionament. D’aquesta manera s’evita haver de 

parar l’operativitat de l’equip provocant un retràs el funcionament. 

- Manteniment proactiu: és un procés de gestió de riscos que permet 

millorar contínuament estratègies de manteniment i rendiment dels 

equipaments amb l’objectiu de millorar els errors repetitius o possibles 

problemes recurrents. És una tècnica enfocada a la identificació i 

correcció de les causes que originen les fallides dels equipaments. 

Aquest tipus de manteniment també utilitza les dades recollides pels 

sistemes instal·lats a la via que empra el manteniment predictiu. En 

aplicar aquest tipus de manteniment, el preventiu ja no depèn 

exclusivament en la programació del manteniment, sinó que depèn de 

les actuacions varies per a aconseguir la seva optimització de forma que 

s’obtinguin beneficis per a una millor funcionalitat, per tant, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_correctivo_inmediato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_correctivo_diferido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_programado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_programado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_de_oportunidad&action=edit&redlink=1
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conseqüència d’una bona implantació i execució d’aquest tipus de 

manteniment es pot assegurar una millor amortització dels actius. 

 

2. Manteniment d’actualització: El seu propòsit és compensar l’obsolescència tecnològica o 

noves exigències del consumidor que no existien o no es van tenir en compte en el moment 

de la seva construcció. 

 

 

 

El sistema de manteniment que se solia utilitzar era el basat en funció del temps, és a dir, es 

feien revisions periòdiques de les línies per comprovar-ne el seu estat (el que s’ha descrit com 

manteniment de conservació preventiu programat). De totes maneres, en els últim 20 anys 

s’han anat veient les avantatges del manteniment proactiu i preventiu. Per fer-ho, s’han 

equipat els trens amb un sistema de diagnosi que recull dades sobre l’estat del tren per al seu 

anàlisi. Aquest mètode pot optimitzar el treball de manteniment i reduir-ne el cost. Per tal que 

les línies puguin beneficiar-se de la introducció de les noves tecnologies i mètodes del 

manteniment les normes del manteniment han de ser flexibles. 

Per tal que els procediments de manteniment adoptats siguin els adequats aquests han de ser 

adoptats per a cada component del sistema per tal de garantir que la LAV tingui un rendiment 

màxim durant total temps de vida. 

Aquests procediments no només han de comprendre la línia sinó que també s’han d’estendre 

per cobrir subsistemes del ferrocarril, carreteres properes, accessos, tanques, etc. 

Programat 

Predictiu 

D’oportunitat 

Proactiu 

Correctiu 

 

 

 

 

Preventiu 

De conservació 

 

 

 

 

 

 

D’actualització 

Manteniment 

Immediat 

 

Diferit 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_de_actualizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Tal com diu Goossens, (2010), les persones responsables del disseny, construcció i 

manteniment d’una LAV han de saber satisfer varis requeriments relacionats amb els criteris 

RAMS que s’explicaran més en detall en el següent apartat. Per fer-ho han de procurar: 

- Minimitzar errors estàndards de disseny de la infraestructura i tenir en compte els 

resultats dels estudis RAMS 

- Minimitzar defectes sistemàtics aplicant un fort Sistema de Qualitat 

- Maximitzar la seguretat desenvolupant un equip de gestió de risc 

- Maximitzar el rendiment del sistema reduint els retards del tren 

- Maximitzar la disponibilitat del sistema reduint el nombre d’hores de possessió de la línia 

- Mètodes que permetin una ràpida recuperació en cas que hi hagi una alteració o error en 

el servei  

Aquests punts poden aconseguir-se amb una gestió efectiva del manteniment i seguint-se els 

següents punts de priorització: 

- Garantir la seguretat del sistema i la fiabilitat i disponibilitat de la seva infraestructura 

- Assegurar un manteniment adequat, amb un curt temps de resposta a un cost òptim 

- Establir una base de dades extensa amb anàlisis precisos per ajudar en la planificació i 

selecció d’un tipus específic de manteniment en el curt, mitjà o llarg termini per a la gestió 

dels problemes dels actius  

 

7.2  Estudi de RAMS per al manteniment 

El funcionament d’una xarxa LAV depèn en gran part de la disponibilitat de les seves línies. 

Aquesta disponibilitat és encara més important quan els ingressos del propietari de la 

infraestructura i dels seus operadors depenen directament del grau de disponibilitat. Per tant, 

cada cop més es demanen estudis RAMS per provar que el disseny de la infraestructura 

complirà amb els seus requisits durant tot el cicle de vida. El compliment d’aquests 

requeriments haurà de perdurar, no només durant la el funcionament sinó també durant la 

construcció d’aquesta.  

Les inicials de RAMS signifiquen Reliability, Availability, Maintainability and Safety que són els 

conceptes que s’estudien a l’hora de gestionar la confiabilitat d’un projecte ferroviari i que 

d’aquesta manera l’empresa encarregada del manteniment de la instal·lació pugui garantir i 

documentar, durant el cicle de vida del sistema i dels seus components, el compliment dels 

requisits de fiabilitat (Reliability), disponibilitat (Availability) i mantenibilitat (Maintainability) 

especificats a les normes EN50126, EN50128 y EN50129 (Álvarez, 2013). El significat d’aquests 

termes en aquest context és: 

- Fiabilitat: És la probabilitat que un element pugui realitzar una funció per a la qual està 

dissenyat en unes condicions determinades durant un interval de temps determinat. 



 Estimació econòmica dels costos de manteniment de les línies i el material 
d’alta velocitat 

Diana Júlvez Castillo  70 
 

- Disponibilitat: És la capacitat que tenen els productes de realitzar una funció en la situació en 

la que es troben en determinades condicions en un moment donat suposant que es faciliten 

els recursos externs requerits. 

 - Mantenibilitat: Probabilitat que una acció de manteniment actiu corresponent a un element 

en unes condicions d’ús pugui ser duta a terme dins d’un interval de temps establert quan el 

manteniment es realitza en les condicions establertes i s’utilitzen procediments i recursos 

establerts. 

 - Seguretat: És l’absència d’un risc inacceptable de danys 

Totes les LAV han de complir els criteris RAMS per assegurar els nivells de servei i seguretat. 

L’aptitud i eficiència del control de RAMS es comprova a través d’ auditories de seguretat i 

qualitat periòdiques i és aquest procés el que va canviant poc a poc el sistema de 

manteniment. Abans de posar el sistema en funcionament s’ha de realitzar un test per 

assegurar que els criteris RAMS estan essent aplicats correctament. L’estratègia per satisfer els 

requisits de seguretat s’elabora i documenta en el Pla de Seguretat. Les característiques de 

fiabilitat, disponibilitat i mantenibilitat s’aconsegueixen tenint en compte tant els criteris 

econòmics com els tècnics. 

Per tal de satisfer els índex RAMS es fa imprescindible la realització d’un estudi del cicle de vida 

útil per a cadascun dels elements a instal·lar per a poder programar la substitució dels 

materials o equipaments obsolets al llarg del període de manteniment i sempre abans que 

comenci el període de decadència. A més, el cicle de vida útil ens donarà informació sobre el 

stock de materials necessari per a la renovació dels elements i equips necessaris en servici al 

moment òptim per a la instal·lació. 

7.2.1 Mantenibilitat 

Expressat d’una altra manera de la que s’ha fet anteriorment, la mantenibilitat es pot entendre 

com la facilitat de quelcom de ser mantingut en condicions necessàries d’executar les seves 

funcions. 

L’abast del manteniment en totes les seves variants abans descrites ve descrit en el Pla de 

Manteniment. En aquest pla hi ha adjunt el procediment d’actuació pel qual s’ha de procedir a 

l’hora de reparar alguna incidència. Tot i això, també es pot procedir segons el que hi ha 

registrat en el Manual de Manteniment el qual inclou les feines programades de manteniment. 

Els paràmetres que regeixen aquestes reparacions són els descrits a continuació: 

- MDT (Mean Down Time):  que és el temps mitjà de caiguda del sistema, és a dir, des de que 

aquest falla fins que torna a estar en servei.  

- MTTA (Mean Time to Arrive), és el temps mitjà de resposta: temps de desplaçament fins al 

lloc on s’ha produït l’averia Depèn dels condicionants logístics del manteniment.  
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- MTTR (Mean Time To Repair): temps mitjà de emprat per a reparar l’equipament. Aquest 

temps va des del moment en què s’arriba al lloc de l’averia fins que l’equipament es troba 

operatiu un altre cop.  

 

7.3  Nivells de Manteniment 

El gerent de manteniment ha de dura terme un anàlisis per a cada subsistema o component 

del subsistema per definir  els límits i responsabilitats a cada nivell de manteniment. És molt 

important tenir una classificació detallada en cas de subcontractació. Goossens, (2010) 

proposa aquests 4 nivells de manteniment: 

Nivell 1: Intervencions in situ; no es requereix  intervenció pe part del proveïdor; potser 

executat sense afectar negativament la disponibilitat de la infraestructura ni la regularitat de 

les operacions. 

Nivell 2: El equip de manteniment ha d’intervenir; les intervencions requereixen dispositius de 

control i de vegades eines especials 

Nivell 3: El proveïdor ha d’intervenir, els tècnics del proveïdor controlen i reparen des de la 

seva fàbrica 

Nivell 4: Grans reemplaçaments i feines de renovació. Té un impacte significant en la 

disponibilitat de la infraestructura 

 

7.4  Cicle de Vida 

L’anàlisi del cicle de vida d’un producte o servei suposa que aquest té una vida limitada la qual 

comença amb l’inici del seu disseny i creació i que acaba amb la seva retirada del mercat. 

D’aquesta manera, el cicle de vida és el conjunt de fases  per les que passa un producte o 

servei des de la seva concepció fins a la seva desaparició o substitució per un altre producte o 

servei més actualitzat i adequat a les necessitats del mercat. 

No obstant, no s’ha de confondre el temps del cicle de vida amb el concepte de vida útil ja que 

aquest comprèn un temps més curt. Això és deu a que aquest s’inicia des de la posada en 

marxa de l’element fins que es produeix un dany irreparable mentre que el cicle de vida s’inicia 

des d’abans de la seva materialització. 

Les fases que formen el cicle de vida cobreixen un objectiu parcial dins el projecte. Aquestes 

fases s’empren per planificar (fase d’inici, fase de definició i fase de disseny), execució (fases 

de realització i operació) i finalització (fase de rebuig o reciclatge) del projecte. 
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La vida útil dels elements que formen la infraestructura ferroviària d’alta velocitat és la que es 

resumeix a continuació (Memòria econòmica de RENFE, (2010)): 

Plataforma 

  Moviment de terres   100 anys 

Obres de fàbrica   100 

Túnels i ponts    100 

Drenatges    25 

Tancaments    50 

Superestructura de la via   30-60 

Instal·lacions elèctriques 

  Línia aèria de contacte  20 

  Elements suport de catenària  60 

Subestacions elèctriques 60 

Instal·lacions de senyalització, 

seguretat i comunicacions 50 

Material mòbil      25 

Edificis i altres construccions    50 

 

7.5   Manteniment de les línies d’alta velocitat 

L’objectiu de la conservació d’una línia és el de mantenir els estàndards de qualitat per a que 

els trens puguin circular a una certa velocitat. Com ja s’ha mencionat anteriorment, la gran 

extensió de les xarxes europees fa que aquest manteniment tingui una gran importància 

econòmica ja que el cost per fer-ho és molt elevat. La infraestructura té dos elements 

essencials els quals s’hauran de controlar, per una banda el bon estat del material d’aquesta 

(carrils, travesses, etc.) i, per altra, la geometria, respectant les característiques de traçat i 

d’anivellació.  

Aquestes operacions de conservació poden resumir-se en: 

 · Manteniment d’explanacions, ponts o viaductes i túnels  
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 · Control sobre l’estat de la geometria de la via i actuacions que se’n derivin 

 · Auscultació ultrasònica de carrils per detectar possibles defectes interns del carril 

 · Control del desgast ondulatori dels carrils 

 · Control del desgast lateral dels carrils 

 · Control de l’estat de la resta dels materials (juntes, subjeccions, soldadures) i dels aparells 

de via.  

Gràcies a l’experiència obtinguda durant els anys de manteniment d’alta velocitat s’ha arribat 

a diferents conclusions com el fet que, tot i que la col·locació de la via, la seva geometria i 

característiques siguin iguals al llarg de la línia, el comportament i l’evolució d’aquesta canvia 

en funció de varis aspectes.  

Pel que fa al balast, la seva naturalesa i deteriorament, la qual cosa determina la seva vida i 

obliga a un manteniment apropiat. També s’ha vist que una quantitat excessiva d’operacions 

de batuda n’accelera la degradació i per això, deixen de ser efectives a llarg termini. Per tant, 

voler aconseguir una qualitat òptima pot comportar més costos ja que suposaria haver de 

renovar el material abans. Per millorar els resultats obtinguts de la batuda es pot procedir 

paral·lelament a un poliment de la superfície del carril, a més, si es fan de forma seguida 

s’aconsegueix augmentar la qualitat final i disminuir el ritme de deteriorament de la 

superfície. Una altra alternativa és afegir 15 centímetres de balast quan aquest es troba en un 

estat baix de qualitat. Aquesta mesura, però, té un inconvenient, i és que el material que es 

troba sota aquest que s’ha afegit segueix sent de poca qualitat. 

Al llarg del temps la circulació continua del tràfic sobre la via provoca un deteriorament de la 

infraestructura i superestructura ferroviària. El coneixement del ritme de deteriorament 

geomètric de la via sota les accions del tràfic és un dels problemes de major interès en 

l’explotació ferroviària és per això que des dels anys 70 diferents administracions ferroviàries 

europees van dur a terme treballs experimentals per tal de conèixer la forma en la que les 

paràmetres que defineixen la qualitat geomètrica d’una via es modifiquen sota les 

sol·licitacions dels vehicles. Així, recentment s’ha analitzat l’efecte que podria tenir la reducció 

del deteriorament de la via el fet de col·locar sota les travesses les soles elàstiques, la funció 

de les quals és eliminar la duresa del contacte entre la base de la travessa de formigó i el 

balast, augmentar la superfície efectiva de recolzament de la travessa sobre la capa de balast, 

reduir el nivell de pressions sobre la superfície de balast i incrementar l’elasticitat de la via. Un 

altre element que té influència sobre el deteriorament de la via es l’espessor de balast, 

l’increment del qual té un efecte negatiu sobre aquesta; finalment, la rigidesa vertical de la via 

que  en incrementar els assentaments de la via també incrementa la magnitud dels defectes 

d’aquesta. (Lopez Pita, 2006) 

Per determinar l’estat de la via s’utilitzen els vehicles d’auscultació geomètrica els quals 

proporcionen gràfics per a cada paràmetre de la via i per a cada secció de la línia considerada. 
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A partir d’aquests gràfics es pot decidir si és pertinent o no dur a terme les operacions de 

manteniment. En el cas de l’alta velocitat s’utilitza l’auscultació dinàmica i els períodes de 

temps entre dos observacions sobre l’estat de la via varia respecte dels convencionals. S 

Malgrat les operacions de conservació i manteniment dutes a terme sobre la via aquesta 

igualment pateix un procés de deteriorament l’última fase del qual obliga a la seva substitució, 

aquest procés s’anomena renovació, que pot ser total o parcial. 

Un aspecte important en la renovació és definir de manera clara l’organització de les feines a 

realitzar i la responsabilitat de cadascun dels elements de l’obra i del projecte. El 

deteriorament de la via segueix els mateixos processos que el de les línies convencionals, però 

com que la velocitat a la que circulen els trens és superior, també la velocitat a la que es 

deteriora la via serà superior, és per això que als materials col·locats a la via se’ls hi exigeix 

una millor qualitat. Així, les característiques exigides a aquests materials han anat variant al 

llarg del temps. Un clar exemple és la duresa que se li exigeix al balast, que ha anat 

augmentant. El balast és un dels elements més importants en les LAV i aquestes són les 

característiques que se li exigeixen: 

- Capacitat de drenatge 

- Suport de la via 

- Amortiment de les vibracions 

- Control de les deformacions de la via 

- Absorció del soroll (protecció del medi ambient) 

Aquestes característiques s’hauran de mantenir al llarg de la vida d’aquest material, havent-se 

de mantenir o renovar en cas que deixi de complir-les. 

Cal destacar la importància de la renovació no només en un sentit tècnic sinó també em 

l’econòmic ja que actualment el cost de renovació d’un quilòmetre de via ronda el milió 

d’euros, la qual cosa obliga a preparar-ne el finançament. 

Un altre factor a tenir en compte quant a la conservació de la línia és el tipus de de circulació 

en aquesta ja que, com es mosta en el Gràfic 7.5.1, durant els primers 16-17 anys la degradació 

és més gran per les línies convencionals, però a partir de llavors les línies d’alta velocitat mixta 

es degraden a una velocitat superior a les d’alta velocitat de viatgers.  
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Gràfic 7.5.1 Degradació geomètrica de la via en funció del temps i del tràfic. Font: Lopez Pita A. (2006) 

 

- ERTMS 

En aquest apartat s’exposaran les principals característiques del Sistema de Gestió del Tràfic 

Ferroviari Europeu (European Railway Management System – ERTMS) per tal d’aprofundir en 

la gestió de materials i de personal del manteniment en una instal·lació ferroviària d’alta 

velocitat.  

 

Imatge 7.5.1 ERTMS a l’Alta Velocitat. Font: ADIF 
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El sistema ERTMS és un projecte industrial desenvolupat per sis membres de la UNIFE – 

Alstom Transport, Ansaldo STS, Bombardier, Invensys Rail Group, Siemens Mobility y Thales – 

en cooperació con la Unió Europea, empreses ferroviàries i la industria de GSM-R. El motiu pel 

qual es va desenvolupar aquest sistema va ser la ja esmentada normalització i 

estandardització del sistema d’alta velocitat europeu ja que té més de 20 sistemes de control 

de trens en tota la Unió Europea. L’objectiu de l’ERTMS és anar substituint progressivament 

als actuals sistemes incompatibles a tota Europa per un de sol que els reguli a tots. 

Els components bàsics de l'ERTMS són: 

- ETCS, Sistema de Control de Trens Europeu, és un sistema de senyalització i control 

ferroviari. És un sistema automàtic de protecció del tren (Automatic Train Protection – 

ATP) 

 

Imatge 7.5.1 Balises per ETCS (petites) i per ASFA (grans). Accés sud de l'estació de Figueres - Vilafranca 

 

- GSM-R, Groupe Spéciale Mobile – Railways, es un sistema de radio per a comunicacions 

de veu i dades entre la via i el tren.  

A banda de la estandardització del sistema de senyalització arreu d’Europa, altres beneficis del 

sistema d’ERTMS són l’augment de la capacitat de les línies existents i major disponibilitat per 

a l’augment de demanda que està vivint el sector. A més, permet una velocitat màxima de 500 

km/h per quan més endavant evolucioni l’alta velocitat. També augmenta la fiabilitat i 

puntualitat del servei i d’altres beneficis. Cal destacar que aquest sistema redueix els costos 

tant pel que fa refereix al cost d’adquisició i construcció com al de mantenibilitat. 
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Per poder detectar les averies existents l’ERTMS està dotat d’un Sistema d’Ajuda al 

Manteniment (SAM)el qual es divideix en dos nivells: el local i el central. El seu propòsit és el 

de facilitar les tasques de manteniment. 

Els SAM’s donen accés a la informació de diagnosi de les funcions pròpies de manteniment 

sobre els sistemes de senyalització i l’ERTMS.  Aquest sistema detecta el punt d’averia i, fins i 

tot, podria solucionar-se l’averia a distància. En cas que no pugui fer-se remotament el sistema 

podria determinar quins elements estan afectats i organitzar l’accés a l’averia amb els recanvis.  

Pel que fa a Espanya, ADIF va adjudicar el 2011 firmar un contracte amb Alstom per construir i 

mantenir durant 20 anys els sistemes de senyalització i telecomunicacions de l’última 

generació per la LAV Albacete – Alacant. El contracte inclou la implantació de la tecnologia 

ERTMS i l’execució de les obres mitjançant un finançament de Colaboració Público Privada. 

Aquest ha estat el primer contracte concedit per ADIF a través d’un programa de CPP, el BEI, 

juntament amb altres fons d’inversió nacionals han col·laborat amb el projecte. 

 

- Criteris de priorització pel manteniment de la infraestructura segons el PITVI 

Segons el PITVI (2012-2024) les actuacions de renovació integral de la infraestructura 

ferroviària seran prioritzades tenint en compte la vida útil residual dels elements constitutius 

de la infraestructura, el seu estat i impacte en el servei i inclouran tant actuacions de 

renovacions de vies, travesses o balast, com electrificacions, senyalització i comunicacions. 

Un altre criteri que també se seguirà segons el  PITVI a l’hora de prioritzar el manteniment 

serà el de prioritzar lesa actuacions que completin itineraris d’alta velocitat per a estendre les 

millores assolides en aquests i reduir els temps de viatge per als passatgers sempre que 

aquestes actuacions estiguin justificades. 

Degut al context econòmic actual en el que ens trobem, la renovació d’infraestructures 

ferroviàries ja existents amb tecnologies ambiental i econòmicament sostenibles estan 

adquirint un paper important. És per això que el Pla adopta aquesta mesura estratègica que 

inclou els criteris de sostenibilitat i racionalització dels recursos de la xarxa ferroviària. 

 

7.6  Manteniment de les branques d’alta velocitat 

Les noves xarxes ferroviàries acostumen a mantenir-se en base als manuals i prescripcions 

donades pels fabricants, excepte quan requereixen una exigència molt determinant i amb 

grans repercussions econòmiques, en general, es limiten a seguir el pla de manteniment del 

tren estipulat pel fabricant. El motiu rau en què de vegades no es disposa d’un personal o 

equipament especialitzat per particularitzar cada manteniment en el context i singularitat de 



 Estimació econòmica dels costos de manteniment de les línies i el material 
d’alta velocitat 

Diana Júlvez Castillo  78 
 

cada cas. A més, això situa al proveïdor en una posició privilegiada ja que acostumen a ser ell 

mateix qui s’encarrega del manteniment de les branques subministrades. 

Segons (Yanase, N. 2010) la flexibilitat per poder procedir a la renovació de les branques pot 

ser un factor important pel material rodant de les vies que sigui destintat a tenir un cicle de 

vida llarg. Quan es considera la renovació o la introducció de novies sèries hi ha varis factors 

que s’han de tenir en compte abans d’optar per la renovació com per exemple: existeix una 

nova sèrie de trens, i si existeix, serà introduïda? Quin és el cost relatiu de renovació contra la 

introducció de la nova sèrie? Aquestes preguntes han de ser resoltes abans de adoptar una 

decisió ja que, prendre una bona decisió pot suposar una reducció de costos en el futur. 

El temps de vida estimat pel material rodant de les LAV europees és aproximadament d’uns 30 

anys. Degut a aquest un temps de vida elevat, requerirà que durant aquest temps requereixi 

de renovacions i manteniment. L’objectiu de la renovació és adaptar el material rodant a les 

necessitats de l’usuari, prevenir la deterioració i adaptar-lo a les noves innovacions 

tecnològiques. 

 

Per tal que els trens puguin circular per les LAV es realitzen operacions de manteniment ja 

siguin de tipus preventiu o correctiu seguint un Pla de Qualitat que compleixi la UNE EN ISO 

9001:2008 i  garanteixi la seva cobrint tots els nivells i abastant: 

 · El manteniment integral dels vehicles 

 · Elaboració i desenvolupament del Pla de Procés de Manteniment 

 · Assistència tècnica: visites de seguretat  i visites de confiança 

I també pel que fa al manteniment correctiu s’han d’efectuar manteniments per: 

 · Reparació d’averies 

 · Manteniment de confort i imatge 

 · Accidents i vandalisme 

 

Pel que fa a la fabricació dels trens, per tal de reduir els costos del cicle de vida i millorar 

l’eficàcia els trens han estat dissenyats tenint en compte les exigències de les operacions de 

manteniment. Els sistemes de tracció i auxiliars estan equipats amb subsistemes estàndards  

per a millorar l’accessibilitat i facilitar els recanvis.  

El manteniment remot permet que s’enviï informació sobre codis d’error i estat del servei al 

personal de manteniment. Un cop els equips tècnics disposen de les dades necessàries per 

prendre les decisions adequades poden anticipar millor els problemes i diagnosticar els errors. 
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En augmentar l’atenció preventiva es redueix el temps en el qual la flota es troba fora de 

servei (a banda dels costos). Per tant, es confirma el que ja s’ha comentat que el manteniment 

preventiu i predictiu redueixen els costos i els temps d’inactivitat per l’operador.  

 

7.7  Gestió d’incidències 

Per poder arreglar qualsevol anomalia ocasionada en una instal·lació és imprescindible que hi 

existeixi un Protocol d’Actuació en cas d’averies. La ràpida actuació, l’eficàcia en la coordinació 

de les diverses parts implicades i la optimització de recursos disponibles són els punts de 

referència per al desenvolupament d’aquest protocol. 

En aquest protocol s’ha d’especificar l’organització del Servei d’Averia, és a dir, la distribució 

del personal encarregat tant de les aèries de primer nivell com de les de segon. A través 

d’aquest pla es posa de manifest el procediment per a la comunicació de la averia i el seu 

posterior tancament un cop ja s’hagi solucionat així com la revisió tècnica a realitzar en els tres 

dies posteriors a l’actuació. En funció del tipus d’averia es determinen els graus de prioritat per 

a l’actuació. 

Finalment, quan ja s’han solucionat les incidències s’han de documentar totes les activitats 

realitzades durant l’actuació així com el procediment d’informació, comunicació i localització 

de la incidència. (Goossens, 2010) 

El procés des de que es detecta una incidència fins que el sistema torna a estar operatiu 

segueix el següent esquema: 

1) Detecció de la fallida; s’envia la informació al centre de control 

2) Informació al personal a càrrec de la reparació o manteniment 

3) Preparació del personal a càrrec de la reparació sobre el temps de desplaçament, 

disponibilitat de peces de recanvi, disponibilitat dels equips de mesura, preparació i 

desplaçament respecte la maquinària. S’arriba al lloc d’intervenció 

4) Temps de reparació (depèn del temps mitjà de reparació) 

5) Control i test després de la reparació, es passa la informació al centre de control 

6) Es reinicien les operacions 

7) Fi de les conseqüències de la fallida, s’opera en mode normal 
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7.8  Programació de renovacions 

L’objectiu de la programació de les renovacions és establir els criteris per a realitzar les 

renovacions dels productes instal·lats durant el manteniment. Existeixen tres tipus de 

renovacions: 

- Renovacions per obsolescència, és a dir, la caiguda en desús dels equipaments i 

tecnologies instal·lades perquè no realitzen les seves funcions al mateix nivell que les 

noves tecnologies 

- Renovacions per fi de cicle de vida útil, és a dir, reposicions. Es substitueix el material quan 

aquest no compleix la seva funcionalitat 

- Renovacions tecnològiques, és la situació dels equips instal·lats per noves versions per tal 

que tinguin majors prestacions 

 

Tipus de renovacions 

 · La reposició és la renovació de materials quan aquestes han arribat al final de la seva vida 

útil, però pel cas que s’està estudiant també es podria fer quan el material deixi de complir 

amb els índex de disponibilitat i fiabilitat mínims exigits. S’ha de vigilar que mentre duri el 

contracte de manteniment d’una obra l’equipament no quedi obsolet, és a dir, que els equips 

no desapareguin del mercat. Per tal d’evitar l’obsolescència es planteja demanar als proveïdors 

que avisin amb una any d’antelació sobre la desaparició d’un producte. 

Com a criteri per a procedir a les reposicions es pot establir un llindar de disminució del 

funcionament del producte del 60%, moment a partir del qual passaria a estar en males 

condicions. Tal com veiem en el Gràfic 7.8.1, s’arriba al 60% de la disminució de la qualitat d’un 

producte quan aquest ha complert el 75% de la seva vida útil. 
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Gràfic 7.8.1 Degradació de la qualitat en el temps. Font:  

Les renovacions tecnològiques degudes a l’evolució tecnològica impliquen la substitució 

d’equips instal·lats per noves versions per tal d’aconseguir millors prestacions. Aquestes 

renovacions han de ser aprovades per l’administrador d’infraestructures. 
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8. Avaluació dels costos de conservació de la línia i el 

material 

8.1  Introducció 

El valor o cost d’un producte, a més de ser cost de la seva adquisició és també el que costa 

mantenir-lo, és per això que avui en dia el cost del manteniment és el cada vegada més 

significatiu encara que s’intenti reduir. El cost de construcció de noves LAV suposa inversions 

molt importants derivades de l’execució de les obres tals com les despeses de manteniment i 

explotació. Aquetes despeses van incrementant el seu cost a mesura que es van posant en 

servei les noves línies. Actualment, el cost mitjà del manteniment de la infraestructura d’una 

LAV va de 100.000 a 150.000 euros per quilòmetre i any (López Pita, et al., 2008) i és d’uns 

200.000 euros per quilòmetre pels trams de túnel. Això suposa que anualment el cost de 

manteniment de totes les línies d’alta velocitat espanyoles és d’uns 300 milions d’euros, tot 

això, tenint en compte que, com s’ha dit amb anterioritat, la vida útil de la infraestructura és 

d’uns 25 anys pels drenatges i plataformes, d’uns 100 per les obres de fàbrica i túnels i de 30 

pel material rodant. 

Com ja s’ha dit amb anterioritat, el cost de d’una línia d’alta velocitat es pot dividir entre el els 

associats amb la infraestructura i els associats amb el material rodant i ambdós, a la vegada, es 

divideixen en els costos per la seva adquisició o construcció i els del seu manteniment. Els 

costos d’adquisició i construcció ja han sigut exposats i analitzats en capítols anteriors d’aquest 

treball, per tant, a continuació es procedirà a analitzar els costos relacionats amb la 

conservació tant del material rodant com de la via d’alta velocitat.  

 

8.2  Cost de conservació d’una LAV 

El cost del la conservació d’una línia d’alta velocitat està associat amb el cost del dels recursos 

emprats durant l’execució de la tasca. D’aquesta manera, els costos del manteniment totals 

queden en funció dels següents termes: 

                            

on: 

 

Cs = cost dels recanvis 

Cm = cost del material 

Cp = cost del personal 

Cte = cost de les eines i l’equip 

Cf = cost de las instal·lacions 



 Estimació econòmica dels costos de manteniment de les línies i el material 
d’alta velocitat 

Diana Júlvez Castillo  83 
 

Cd = cost de les dades tècniques 

 

El cost de les tasques de manteniment pot diferir en funció del mètode emprat per realitzar-les 

pel fet que les tasques de manteniment preventiu es realitzen abans de la fallida. Això significa 

que els recursos del manteniment que s’hagin utilitzat seran els absolutament necessaris; 

contràriament, amb el manteniment correctiu es pot donar el cas que es desenvolupin errors 

secundaris a causa dels primaris la qual cosa pot portar a exigir l’ús d’alguns recursos 

addicionals, és a dir, a un increment del cost. 

Pel fet que la realització de les tasques de manteniment estigui associat a uns costos tant en 

termes de costos de recursos de manteniment com de les conseqüències que pot portar el fet 

de no tenir el sistema operatiu fa que els departaments de manteniment siguin un dels majors 

centres de cost, els quals exigeixen una gran inversió cada any convertint-se així en un factor 

crític pel que fa a la rendibilitat. 

El cost més elevat quant a despeses en manteniment és el de la plataforma i la via, seguit pel 

de la senyalització i les telecomunicacions. Tal i com apunten Campos, De Rus i Barrón, els 

costos que comporta el manteniment de la via poden considerar-se com a cost fix ja que 

dependran de la mida total de la infraestructura (longitud, nombre d’estacions, etc.), i no tant 

del volum del tràfic en ella. En canvi, els del manteniment del material rodant són variables i 

s’estimen en funció de la mà d’obra, els recanvis que es facin servir, etc. i, per tant, estarà 

indirectament afectat per la demanda del servei a través de la mida de la flota. Tot i això, els 

costos vindran principalment determinats per l’ús que se’n faci, que, a la vegada, es pot 

aproximar per la distància que recorre cada tren en un any. 

Alguns afirmen que el principal factor en el manteniment és la productivitat-cost de personal, 

ja que suposa un 60% del tota, mentre que el cost del material influeix, en al voltant d’un 8%. 

La productivitat global es veu influïda de forma determinant pels intervals de tall de via 

concebuts per a les feines del manteniment. 

D’una forma semblant a la que s’ha vist en el capítol 5.2, Campos, De Rus i Barrón (2009) 

estimen el cost del manteniment de la via en diferents escenaris. La taula 9.1.1 mostra una 

estimació del cost del manteniment que tindria una via de 500 quilòmetres durant un període 

de 35 anys. Tal i com passava amb el cost de la construcció de la via, aquest cost també varia 

linealment amb la longitud de la via perquè es tracta d’un cost fix.  
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Cost anual del manteniment de la via 

 Període t = 6 to t = 40 

 Longitud de la línia (km) 500 

 Valor per unitat (€ per km per any)  

 Millor escenari 

 Escenari Mitjà 

 Pitjor escenari 

12.919 

35.624 

71.650 

 Valor Total (€ per any)  

 Millor escenari 

 Escenari Mitjà 

 Pitjor escenari 

6.459.500 

17.812.000 

35.825.000 

Taula 8.2.1 Cost genèric del manteniment d’una via anual. Font: Campos, De Rus i Barrón (2009) 

Sumant les despeses del manteniment de les vies i dels trens veiem que el cost total del 

manteniment gira al voltant dels 100.000 als 150.000 €/km anuals en una via de doble sentit 

conclusió a la qual també arriba Lopez-Pita et al., 2008. Aquestes despeses es poden 

desglossar en els següents costos: 

 · Senyalització i seguretat (30.000 €/km a l’any) 

 ·  Energia, (pot arribar a 10.000 €/km anuals) 

 · Manteniment de la catenària (10.000 €/km a l’any)  

 · Telecomunicacions (15.000 €/km a l’any) 

 · Manteniment de de la via (35.000 €/km anuals) 
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Gràfic 8.2.1 Repartiment de costos d’una LAV. Font: Elaboració pròpia 

 

En cas que la LAV tingui túnels, ponts, viaductes o algun altre traçat més complex les despeses 

de manteniment poden ascendir a valors molt més elevats. 

Per altra banda, també fan una estimació del cost del manteniment del material rodant el qual, 

contràriament als costos associats a les vies, depenen del volum de trànsit de la línia que pot 

ser calculat indirectament pel nombre de trens que hi circulen. D’altra banda, però, també 

depèn de la intensitat d’ús que es faci dels trens. Així, una estimació del cost total per any del 

manteniment del material rodant seria: 

     ∑         

 

   

 

On rm és el cost unitari de manteniment per tren i quilòmetre el qual s’estima de ser d’un valor 

de 2€/km per trens que recorren uns 0,5 milions de quilòmetres a l’any; Dt és la distància 

mitjana recorreguda per cada tren i MRt és el nombre de trens en servei l’any t. 

En aquest sentit, el Gràfic 8.2.2 mostra el que costaria mantenir els trens d’una línia. Cal 

destacar que el cost disminueix amb l’augment de la capacitat dels trens. Així, a mesura que 

augmenta la capacitat dels vehicles disminueix el nombre de trajectes que fa cada tren donada 

una mateixa demanda, disminuint d’aquesta manera la distància mitjana recorreguda. També 

és interessant veure com el manteniment va augmentant al llarg del temps ja que l’estat del 

material rodant és cada cop pitjor i va perdent qualitat com vèiem al Gràfic 7.8.1. Veiem també 

que el cost mitjà del manteniment el primer any sota la hipòtesi que s’han comprat 11 trens és 

d’uns és 13 milions, és a dir, d’un milió d’euros anual per unitat. 
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Gràfic 8.2.2 Cost del manteniment dels trens per any sota diferents hipòtesis de capacitat per una via de 500 km. 

Font: Campos, De Rus i Barrón (2009) 

 

Pel que fa a la relació demanda/costos, de Rus i Nombela en 2007 calculen que el llindar per 

cobrir les despeses de manteniment d’una LAV seria de 3.38 milions de passatgers per unes 

despeses de manteniment de 125.000 €/km i de 4,05 milions de passatgers per un 

manteniment de 150.000 €/km anuals. Dades que s’haurien de tenir en compte a l’hora 

d’analitzar la viabilitat d’una LAV i que ni en la construcció de la LAV Madrid – Sevilla o Madrid 

– Barcelona es va fer. 

 

- Finançament 

La crisi econòmica actual ha obligat al sector ferroviari a la implementació de noves estratègies  

d’inversió per contrarestar la paralització de la inversió tecnològica en infraestructures i en 

desenvolupament. Per fer-ho s’ha modificat el tipus de finançament del sector mitjançant un 

Finançament de Participació Público-Privada (CPP). La gestió dels projectes tindrà un enfoc 

totalment diferent, amb la exigència de nous requisits de fiabilitat i manteniment, pel qual els 

projectes hauran de ser concebuts des de la fase de disseny amb noves estratègies. D’aquesta 

manera, les noves línies d’Alta Velocitat a Espanya portaran associat al projecte d’execució un 

contracte de manteniment durant un període de 20 anys. 

El manteniment de l’alta velocitat acostuma a fer-se per subcontractació d’una altra empresa. 

El contracte del manteniment varia en funció de les condicions descrites en el plec de la 

Contractació Público-Privada. Les instal·lacions incloses en aquests contractes acostumen a ser 

les que s’enumeren a continuació: 
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 Subsistema de Senyalització 

 Subsistema de Telecomunicacions Fixes, Protecció Civil i Seguretat 

 Subsistema de Telecomunicacions Mòbils 

 Sistemes Auxiliars de Detecció 

 Videovigilància, control d’accessos i anti-intrusió 

 Interfases 

Per al compliment d’aquest contracte serà necessari satisfer els índex RAMS exposats en 

apartats anteriors. Per fer-ho, s’haurà de realitzar un estudi en profunditat de tots els 

materials que seran necessaris durant aquests 25 anys d’operació, tant per la reposició de 

material avariat com per a la substitució dels obsolets en funció de l’avanç tecnològic que 

pateixin els equips i sistemes instal·lats.  

- Costos del cicle de vida 

El motiu pel qual s’estudia el cost del cicle de vida és que actualment es pot donar el cas que el 

cost de manteniment pugui excedir el cost inicial d’adquisició.  És per això que es diuen a 

terme anàlisis que proporcionen el cost total probable que pugui causar la peça estudiada 

durant la seva vida. 

El cost del cicle de vida inclou tots els costos d’una peça: compra, operació i manteniment, 

renovació i reciclatge. Malgrat això, els càlculs d’aquest cost són  hipotètics i no tenen perquè 

reflectir els costos reals, tot i això, poden ser emprats com a base per decidir si es durà a terme 

un projecte concret d’una LAV. 

El 80% del cost de vida d’una LAV pot acostuma a dependre de les decisions fetes durant la 

fase conceptual d’un projecte, és per això, que és molt important-lo tenir present des de que 

es comença a dissenyar el projecte per intentar minorar-lo. Cada cop més, a l’hora de triar 

entre diferents tecnologies i diferents tipus de fabricació-construcció les empreses estan més 

basades en el cost total durant el cicle de vida en comptes de la inversió inicial. 

Per obtenir els mínims costos del cicle de vida s’ha de: 

 · Tenir en compte futurs requeriments del manteniment 

 · Tenir estàndards de construcció i certificació estrictes; tenir un nivell de qualitat que 

excedeixi el necessari pot ser útil 

 · Disposar de tècnics i personal de manteniment han d’estar al corrent amb la construcció com 

a co-responsables de la feina i els tests fets 

 · Els resultats dels tests han de ser satisfactoris 
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8.3  Anàlisi de costos de conservació de línies Espanyoles 

Totes les millores en el control habitual de la via i l’actuació ràpida i eficaç optimitzant els 

temps de treball explicades anteriorment permeten reduir el cost del manteniment en general. 

Un clar exemple és el cas de la línia d’AVE Madrid-Sevilla. Tot i que l’any 1993 es van gastar 42 

milions d’euros en el manteniment d’aquesta línia, l’any 2001 es va reduir aquesta xifra fins als 

39.6 milions, reduint en 8 anys les incidències (que van passar de 145 a 65) i els temps de 

servei que van baixar de 50 a 35 minuts. També l’índex de fiabilitat de la via (que mesura la 

qualitat i l’evolució) va registrar una millora del 13%.  

El Gràfic 8.3.1 ens mostra com el cost del manteniment de la via s’ha anat reduint a la LAV 

Madrid – Sevilla que l’any 2009 tenia un cost manteniment via era de 28.457 €/km mentre que 

al 1996 rondava els 40.000 €/km. Aquesta reducció és una conseqüència de l’aprenentatge i la 

millora en la gestió malgrat haver-se incrementat el nombre de circulacions a la línia.  

 

Gràfic 8.3.1 Costos del manteniment de la LAV Madrid – Sevilla 

 

Del Gràfic 8.3.1 podem extreure’n dues conclusions, la primera és la ja esmentada 

independència entre el tràfic, que creix, i els costos del manteniment que, no només no 

creixen, sinó que es redueixen. La segona és l’efecte en la reducció dels costos de la política de 

gestió desenvolupada pels responsables de manteniment des de l’inici d’explotació que ha fet 

que avui en dia se siguin mantenint els costos en termes constants. 

Podem concloure, doncs, que s’observen economies d’experiència en la gestió del 

manteniment de la infraestructura. Cal destacar que aquesta reducció de costos no és 

automàtica sinó que s’ha de tenir una voluntat i prendre decisions per tal que aquests costos 

disminueixin. Prova d’això són les dades globals proporcionades per Ferropedia i ADIF del cost 

del manteniment a Espanya que han anat reduint-se al llarg dels anys: 
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 - 171.975 €/km LAV al 2001 

 - 163.269 €/km LAV al 2002 

 - 153.076 €/km LAV al 2003 

 - 130.000 €/km LAV al 2005 

 - 120.000 €/km LAV al 2009  

 - 100.000 €/km LAV al 2010 

Alguns exemples del cost desglossat d’aquestes despeses en el manteniment de la línia al 2009 

és: 

Via: 

37.386 €/km – LAV Madrid – Zaragoza 

33.5516 €/km – LAV  Zaragoza – Barcelona 

34.890 €/km – LAV Madrid – Ademuz i el tram de Toledo 

35.441 €/km – LAV Ademuz-Sevilla i tram de Málaga 

Catenària 

6.723 €/km Madrid – Barcelona 

Senyalització i seguretat 

35.398 €/km (2013) manteniment LAV Madrid – Barcelona 

32.791 €/km LAV Madrid-Sevilla, tram de la LAV de Toledo i tram de LAV Córdoba-Málaga, 

646,5 km (2012) 

29.310 €/km LAV Madrid – Sevilla , tram de la LAV de Toledo 

57.167 €/km, senyalització, seguretat i energia LAV Madrid-Valladolid 

52.042 €/km senyalització, seguretat i energia LAV Córdoba-Málaga 

Telecomunicacions 

15.330 €/km LAV Córdoba-Málaga 

11.779 €/km LAV Madrid-Sevilla i tram de la LAV fins a Toledo 
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9. Relació econòmica Inversió/Conservació 

Ja s’ha vist que els costos d’una LAV depenen de varis factors, per una banda, els costos fixes 

(construcció i manteniment de la via) estan directament relacionats amb la longitud de la via 

augmentant de forma lineal amb aquesta. Per altra banda, els costos variables (adquisició i 

manteniment del material rodant) estan relacionats amb el volum de demanda del servei. En 

relació amb això, el Gràfic 9.1 mostra com una línia dissenyada per a una determinada 

velocitat comercial el percentatge dels costos variables sobre els costos totals és més alta en el 

millor dels escenaris i es redueix quan ens trobem en un cas pitjor; és a dir, que en passar del 

pitjor al millor escenari estem reduint els costos fixes. També és important notar que en tots 

els casos els costos fixos representen la majoria dels costos dels projectes, és a dir, que els 

costos relacionats amb la via representen un percentatge més alt. 

 

Gràfic 9.1 Distribució de costos d’una LAV en funció de la velocitat comercial. Font: Campos, De Rus i Barrón (2009) 

Una de les principals característiques de la construcció d’una nova línia d’alta velocitat és que 

les seves exigències tècniques fan que la inversió inicial sigui molt poc modulable a l’oferta 

esperada. Des del moment que es dissenya la via pràcticament la totalitat de la inversió queda 

determinada. En aquest sentit, el dimensionament de la plataforma queda definit i també la 

major part de la resta de sistemes. Tot i això, els costos variables queden en funció del tràfic 

esperat i del nivell de servei que es vulgui garantir podent així modular-se la inversió en la via i 

la senyalització (per exemple amb la distància entre els apartadors); també l’electrificació 

permet certa modulació en la potencia instal·lada i el nombre de subestacions i centres 

d’autotransformació. Malgrat tot, aquest canvis tenen un impacte relativament petit pel que 

fa al cost total de la línia. 
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Fernández, F.J.; Vázquez, J. Exposen com a possible solució per reduir costos la construcció de 

línies de via doble per evitar així la construcció d’apartadors els quals requereixen distàncies 

molt llargues. Proposen, per tant, la limitació de implantació de via única a trams d’elevada 

complexitat tècnica com túnels o viaductes singulars ja que no només un alt cost sinó que 

també una demora en la posada en marxa en servei de la línia. 

La indivisibilitat dels costos en les línies de construcció fa que sigui interessant que en la 

construcció s’aposti per un disseny i material que redueixi el cost del manteniment al llarg de 

la vida de la línia. A banda, l’augment de la capacitat o la velocitat comercial de la línia no té un 

gran efecte sobre els costos totals del projecte, tot i això, però pot disminuir la quantitat de 

trens necessaris per cobrir la demanda del trajecte. 

Campos, De Rus i Barrón (2009) fan diferents estimacions sobre el cost total que tindria la via 

sota diferents hipòtesis de velocitats comercials, longituds, capacitat dels trens i demanda 

inicial. En aquestes estimacions es pot veure que ni l’increment de la capacitat dels trens ni de 

la capacitat comercial tenen un gran impacte en reduir el cost total del projecte. Per altra 

banda, els canvis en la longitud de la línia són més crítics; les línies de llarga longitud són molt 

més cares proporcionalment que les línies més curtes a l’hora de construir-les. Així, mirant les 

dades aportades s’arriba a la conclusió que el preu mitjà total d’una LAV és de 25-30 milions 

d’euros per quilòmetre. 

La Taula 9.2 resumeix els costos totals de la construcció de la infraestructura, adquisició del 

material rodant i manteniment d’ambdós per una via de 500 quilòmetres assumint que per ella 

hi circularan 40 trens. 

 
Cost per Unitat 

(€) 
Unitats 

Cost total 
(milions €) 

Costos de capital    
Construcció de la 

línia (km) 
12-40 M 500 6.000-20.000 

Adquisició rodant 
(trens) 

20 M 40 800 

Costs de 
Funcionament (p.a) 

   

Manteniment línia 
(km) 

100.000 500 50 

Manteniment 
material rodant 

(trens) 
1 M 40 40 

Taula 9.2.1 Taula resum del cost total del manteniment i construcció de la infraestructura i adquisició del material 

rodant. Font: Elaboració pròpia 
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Veiem doncs, que tot i que el cost de construcció de la línia és el més elevat de tots l’adquisició 

del material rodant també suposa un percentatge elevat en el pressupost del projecte. Cal 

destacar que el fet que el manteniment de les infraestructures requereixi uns 100.000 euros 

per quilòmetre de línia i any ja que això suma uns 300 milions d’euros per la xarxa actual a 

Espanya. Per altra banda, el cost del manteniment de la totalitat el material rodant de les més 

de 200 unitats que circulen actualment al país pot arribar a costar més 200 milions d’euros 

anuals, que, tenint en compte que el tems de vida útil d’aquest material és de 25 anys, pot 

suposar un cost de 5.000 milions d’euros al llarg d’aquest període. Queda clar doncs, que el 

cost del manteniment de les línies espanyoles no és pot menysprear i cal tenir-lo en compte a 

l’hora de fer anàlisis de cost-benefici de les línies. 

Una prova de la importància del cost manteniment respecte del cost d’inversió és que cada 

cop més les companyies se centren més en aquest i intenten reduir-lo ja que aquest és un cost 

més variable i, per tant, més fàcilment rebaixable. Així, el 2012 RENFE va negociar amb els seus 

proveïdors els contractes de manteniment acabant amb uns acords que: 

- Disminueixen el preu d’alguns contractes aplicables des del 2012 fins al final del contracte 

(són contractes de llarga duració)  

- Disminució de la despesa pels Mantenidors a canvi de variacions en l’abast de les tasques 

a realitzar, però sense afectar a la qualitat percebuda pel client  

Aquests acords van suposar una millora de 20,1 milions d’euros durant l’any 2012 que a meses 

s’han fet extensibles al futur ja que, ja que s’han modificat tant els preus com l’abast que 

tenen les feines de les feines de determinats contractes de manteniment que estenien amb els 

proveïdors. (Vialibre-ffe, 2012) 
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10. Conclusions 

Malgrat les incerteses en l’avaluació de costos d’una LAV  hem pogut analitzar quins eren els 

condicionants que fan variar el seu cost. Així, pel que fa a la construcció de la línia, la situació, 

l’orografia i geotècnia condicionen molt el cost final i deixen molt poc marge a la reducció de 

costos essent la longitud del traçat la gran condicionant en el cost final. Tot i això, el la llarga 

extensió de la xarxa d’alta velocitat espanyola fa que el manteniment d’aquestes línies tingui 

un paper molt important en els pressupostos. De la mateixa manera que la construcció, el 

manteniment de la infraestructura també queda molt determinat per aquests condicionants i 

depèn directament de la longitud de la via, però és una variable més manejable i amb més 

possibilitats de ser reduïda. Tot i això, Espanya té una relació de cost per quilòmetre baixa en 

relació amb altres països, a més, diferents estudis també han posat de manifest que 

l’organització del manteniment de la infraestructura RENFE té el major nivell d’eficiència i els 

menors costos en termes absoluts de tots els ferrocarrils 

D’altra banda, l’adquisició de les branques també representa un percentatge del pressupost 

final bastant elevat que, a més, es prolonga al llarg del temps; a diferència de la línia que 

suposa un cost només durant els primers anys, és a dir, els anys de construcció. Cal tenir en 

compte el fet que un augment de la capacitat i la velocitat comercial no augmenta gaire el seu 

cost, la qual cosa fa arribar a la conclusió que que l’adquisició de trens amb més capacitat 

podria reduir aquest cost final (costos d’adquisició menors per u cost de manteniment 

semblant). El fet que aquests costos siguin variables i no tinguin una dependència tan directa 

amb la longitud de la línia fa que siguin un punt on actuar quant a disminució de despeses. 

L’estudi de la relació de costos entre construcció i conservació d’una línia d’alta velocitat fan 

arribar a la conclusió que aquests estan correlacionats. És important destacar la no 

independència d’aquests dos costos ja que per tal de reduir els costos totals és necessari 

actuar en els dos sentits: construir línies per trams de túnel no només afecta al cost inicial 

d’inversió de la línia sinó que també afectarà en un futur al de manteniment arribant, fins i 

tot, a doblar aquest cost. 

La reducció dels costos de manteniment, renovació i inversió en infraestructures és un dels 

factors clau quan a la millora del compte de resultats de les companyies ferroviàries. 

L’alt cost del manteniment de les branques fa que aquest sigui un altre dels punts claus on 

actuar. Així, l’actual finançament sorgit per als projectes d’Alta Velocitat a Espanya, així com 

les noves exigències de contracte que inclouen no només la senyalització de les línies sinó 

també un manteniment associat de 20 o 25 milions d’anys de la instal·lació, exigeix diferents 

estratègies per als estudis de futurs projectes ja que aquest contracte de manteniment 

representa la major part del projecte, la qual cosa implica que s’hagin d’optimitzar les 

estratègies i mesures dutes a terme per realitzar les tasques de manteniment. És necessari 

optimitzar no només en el personal capacitat per a realitzar aquestes tasques, sinó que també 
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en les bases del manteniment requerides com els materials i els equips que s’utilitzaran, les 

versions, les millores i evolucions tecnològiques dels equips, els serveis associats, etc. 

El compliment del contracte de manteniment va associat als pagaments per disponibilitat i 

fiabilitat del servei, els quals s’especifiquen mitjançant els índex RAMS, és per això que cal 

realitzar una exhaustiva programació de les tasques de manteniment tan preventiu com 

predictiu que, com s’ha vist, redueixen el cost associat al manteniment. També cal concentrar 

les tasques de manteniment correctiu en la mesura que sigui possible per tal d’afectar de 

forma mínim al servei del sistema. 

A molts països, l’organització del manteniment està canviant del basat en el temps al basat en 

l’estat del material. Així, és molt important monitoritzar els diferents paràmetres que afecten 

al subsistema. Aquesta tendència implica un desenvolupament i investigació en processos de 

manteniment, nous plans, nous equips amb major vida útil i majors prestacions així com més 

importància a les activitats de manteniment preventiu i predictiu. 

Un cop s’ha arribat aquestes conclusions, les idees clau i recomanacions que s’han de tenir en 

compte per procedir tal de reduir aquests costos son les que es presenten a continuació: 

- S’ha vist com el manteniment de les línies d’alta velocitat és una qüestió important que ha 

de començar amb la concepció de la línia. Els costos cicles de vida i les exigències RAMS 

s’han de tenir en compte durant la fase de disseny del projecte i ha de continuar durant 

tot el cicle de la línia 

- A la fase de concepció del projecte els criteris més importants que cal valorar són els 

criteris d’optimització de l’eficiència que influeixen decisivament en els costos tals com: la 

velocitat d’operació, la capacitat i els sistemes d’electrificació, senyalització i control 

- A la fase de disseny els factors més de més incidència quant al cost final són la gestió del 

tràfic i el nivell de subcontractació 

- A la fase d’execució els factors que s’han de tenir en compte són: els costos laborals i la 

productivitat que ve influïda per les possibilitats d’interrupció del tràfic i els costos dels 

materials i equipament  

- S’ha de fer un esforç per establir la tecnologia d’alguns subsistemes i ja que les interfases 

són cada cop més difícils de gestionar 

- És important tenir un bon sistema de gestió del manteniment de les línies i s’ha d’intentar 

actuar abans no es produeixi la fallida del sistema 
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