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Objectius de l’estudi

� En aquest estudi es proposa un criteri de priorització de la despesa 

en manteniment basat en com es distribueixen els costos 

d’accidentalitat a la xarxa, en un context de restricció pressupostària.

� La premissa és que, si s’inverteix en manteniment en aquests trams, 

l’estalvi de costos d’accidentalitat pot ser més gran i, per tant, la 

inversió realitzada serà més eficient salvant més vides. 

� Aquest política de manteniment i gestió d’infraestructures vials es 

basa en l’anàlisi cost – benefici, i és aplicable en països com 

Alemanya.
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Introducció: els PGE per manteniment de carreteres

FONT: PGE: Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo VII (Sección 17, Ministerio de Fomento)

� “En base a las disponibilidades presupuestarias existentes para 
el próximo año 2013, la elección de las actuaciones a incluir en 
el programa de licitación en materia de seguridad vial y 
conservación se ha efectuado atendiendo a unos criterios 
técnicos, que se resumen a continuación”: 

1. “Elección de las actuaciones, de cada uno de los tipos, con situación 

administrativa avanzada: con proyecto aprobado o con proyecto 

redactado y aprobable en un corto plazo de tiempo”. 

2. “Priorización de las actuaciones, de cada uno de los tipos, en 

función de la efectividad esperada sobre la accidentalidad”
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Introducció: situació actual

� El pressupost del Ministeri en matèria de manteniment de carreteres, s’ha reduït 
un 38% des de 2009, fins a arribar a una dotació de 818 Milions de € el 2013.

� En aquest context, és necessari establir criteris d’optimització per a obtenir el 
màxim profit de la despesa de manteniment.

� El 2013, la despesa mitjana en manteniment al conjunt de la Xarxa de 
Carreteres de l’Estat (25.835 Km), és de 31.662 euros per km de via.

* Dades provisionals
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Introducció: situació actual

FONT: Anuari estadístic del 
Ministeri de Foment (2011)

� Actualment, el gruix de la inversió en termes absoluts es 
concentra on la xarxa és més extensa: Castella-Lleó, Andalusia i 
Castella-La Manxa.

� En termes relatius, en la C. Madrid s'inverteixen 71.178 € per km 
de via, mentre que a Extremadura s'inverteixen 23.233 € per km.

Inversió en mantenimient per CCAA
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Metodologia de l’estudi

� L’àmbit d’anàlisi és centra a la Xarxa de Carreteres de l’Estat (XCE), que és 

titularitat del Ministeri de Foment, i s’ha dividit en trams d’acord amb la 

mateixa metodologia de l’estudi EuroRAP.

� En aquest estudi es tenen en compte el nombre de morts i ferits greus 

totals que succeeixen en un accident de trànsit, i com es distribueixen 

aquests a la xarxa de carreteres de l’estat (XCE).

� Per a cada tram de la XCE, es calcula el cost mitjà anual dels morts i ferits 

greus haguts entre 2009 i 2011, i aquest cost es divideix pels quilòmetres 

totals del tram (cost per Km)

� De la mateixa manera que l’estudi EuroRAP, es calcula una mitjana de 

l’accidentalitat en un període prolongat de temps: 3 anys (2009, 2010, 

2011) per a una major robustesa estadística.
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Metodologia de l’estudi: el cost humà dels accidents

� Avaluar el cost humà dels accidents de trànsit és una feina 
estèril: ni el dolor, ni per descomptat, la mort tenen un preu.

� Tanmateix, la mort o les lesions derivades d’un accident de 
trànsit tenen unes conseqüències sobre la vida de les víctimes 
que poden ser pal·liades, en part, mitjançant recursos humans o 
materials, que per la seva naturalesa, sí poden ser avaluats amb 
exactitud. 

� Un bon manteniment de la xarxa viària ha de permetre una 
disminució de la mortalitat en accidents de trànsit i, en 
conseqüència, de les grans repercussions humanes i familiars 
que comporten associades.
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Metodologia de l’estudi

� Els costos socials derivats de un accident de trànsit amb víctimes mortals o 

ferits greus es desglossen en:

– Despesa en serveis d’emergència (policia, bombers, ambulàncies, etc) 

– Costos mèdics i hospitalaris

– Costos de rehabilitació per les seqüeles de les lesions:

– Costos derivats de la productivitat perduda. 

– Costos materials.

� S’estima que a Espanya, el cost associat a cada víctima en accident de trànsit 

és el següent (Font: DGT 2012):

– Morts: 1.400.000 € per cada mort

– Ferits greus: 219.000 € per cada ferit greu

� Les referències a nivell europeu fixen els costos socials mitjans segons els 

següents (Font: EC 2002):

– Morts: 1.300.000 €

– Ferits greus: 176.000 €



El cost/km dels accidents a la XCE

Indica on es troben els trams que més 
costos socials d’accidentalitat generen, 
i per tant, susceptibles de concentrar 
més esforç de manteniment - amb el 
mètode cost – benefici (RCB)

Cost per quilòmetre
de via existent
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El cost/km dels accidents a la XCE

� S’han estudiat 1.350 trams de la xarxa viaria espanyola, que 
representen 24.340 Km de la Xarxa de Carreteres de l’Estat.

� Dins la xarxa analitzada transcorre el 52% de la mobilitat total per 
carretera d’Espanya.

� Prenent els 3 últims anys dins la XCE, el promig anual de 
víctimes mortals i ferides greus ha estat de 3.342 persones.

� Per al conjunt de la xarxa, en el període 2009-2011 el cost per 
quilòmetre a causa de l’accidentalitat ha estat de mitjana 64.182 
€/km.

� Per altra banda, la despesa en manteniment realitzat per a la 
mateixa xarxa va ascendir el 2011 a 38.206 €/km
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Trams de la RCE segons el seu “cost per km”

� Els trams on el cost/km es superior a 200.000 €/km sumen un total de 107 

trams (1.296 Km).

� Això suggereix que en aquest trams seria econòmicament justificable realitzar 

una inversió anual de 200.000 €/km de via, si així s’hi pogués eliminar 

l’accidentalitat greu i mortal.

8,6%2.085 Km0 €/km

49,6%12.071 Km0 - 50.000 €/km

22,4%5.457 Km
50.000 -

100.000 €/km

14,1%3.431 Km
100.000 -

200.000€/km

5,3%1.296 Km>200.000 €/km 

% totalLongitudCost/km

� Els trams es classifiquen en 5 nivells diferents segons el cost/km que 

representen els morts i ferits greus ocorreguts dins del tram d'estudi: 



Cost dels accidents a la Xarxa de Carreteres de l’Estat 13

Mapa de costes/km en España
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CCAA segons el cost mitjà que suporten a la XCE

* País Basc i Navarra gairebé no compten amb km de via de la Xarxa de Carreteres de l’Estat

� La Comunitat de Madrid té el cost mitjà d’accidentalitat més alt de totes les 
CCAA, duplicant aproximadament el cost mitjà de la XCE de tot Espanya.

� Extremadura, per contra, té el menor cost mitjà d’accidentalitat a la seva XCE, 
essent aproximadament la meitat de la mitjana espanyola. 

COMUNITAT
Cost Mitjà 

(€) 
Madrid 139,536

Navarra* 122,184

C.Valenciana 105,721

Catalunya 96,238

Regió de Murcia 89,337

Andalusia 81,755

Espanya 64,182
Galícia 62,640

La Rioja 62,542

País Basc* 61,772

Cantàbria 57,502

Castella-La Manxa 54,471

Aragó 48,613

Castella i Lleó 46,102

Astúrias 45,101

Extremadura 28,691

Cost mitjà a la XCE de les diferents CCAA
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Inversió Vs. cost per CCAA de la XCE

� El 2011, al conjunt d’Espanya la relació entre inversió en manteniment i cost 
d’accidentalitat suportat va ser de 59%.  Entre les més desafavorides hi ha la 
C. Valenciana amb el 28,8%, seguit de Catalunya (46,2%) i C. Madrid (51%).

� Per contra, les CCAA amb més cobertura (inversió manteniment rebuda vs
cost suportat) són Extremadura (81%), Cantàbria (80,1%) i Astúries (70,6%).

FONT: Anuari estadístic del 

Ministeri de Foment / 

Elaboració pròpia. 

Dades de 2011

Inversió en manteniment VS Cost de l'accidentalitat per CCAA
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Inversió Vs. cost per CCAA de la XCE

Inversió en manteniment VS Cost de l'accidentalitat
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Els trams amb més cost/km a causa de
l’accidentalitat en la XCE

� Aquest llistat marca els 10 trams amb un cost d’accidentalitat més elevat 

d’Espanya i on, a priori, s’hauria de prioritzar la inversió en manteniment.

� El tram amb més cost/km a causa dels morts i ferits greus al llarg de la seva 

longitud, és el de la V-31 a la província de València entre l’enllaç de Silla i 

l’enllaç amb la CV-42.

� 5 dels 10 trams més costosos per km d’Espanya es troben en carreteres 

nacionals de calçada única, amb dos carrils per a la circulació, sobre l’arc 

mediterrani (N-332, N-340 i N-II).

� La Comunitat Valenciana i Catalunya compten amb 4 i 3 trams respectivament, 

dins de la llista dels 10 trams amb més cost/km d’Espanya.
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Els trams amb més cost/km a causa de
l’accidentalitat a Catalunya

� A Catalunya, els trams que lideren el llistat dels 10 trams amb més cost/km, a 

causa dels morts i ferits greus estan a la N-II, entre l’enllaç de la C-32 i l’inici del 

desdoblament a Caldes de Malavella.

� Per a Catalunya, els trams que es troben dins d’aquest llistat són tots de 

carreteres nacionals de calçada única, amb dos carrils per a la circulació.

� La carretera N-340 i la N-II es reparteixen els 10 trams de la XCE a Catalunya 

on el cost de l’accidentalitat per quilòmetre de via és més elevat.
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Carreteres amb més km d’alt cost d’accidentalitat
(trams amb cost > 200.000 €/km)

� Hi ha 57 carreteres de la XCE que contenen almenys un tram 

d’alt cost (>200.000 €/km). No obstant això, en només 8 d'elles 

s’hi acumula el 50% del total de km. 

� La carretera que més trams i quilòmetres aporta amb un cost/km 

superior a 200.000 € és la N-340. Els 16 trams de la carretera N-

340 es troben distribuïts al llarg de la Comunitat Valenciana (7), 

Catalunya (6) i Andalusia (3).

Carretera
Trams
“Negres”

Longitud 
(km)

N-340 16 206.2

N-2 7 130.7

N-550 6 72.8

A-7 6 40.7

N-332 4 51.3

A-3 3 49.9

N-4 3 42.8

M-50 3 37.3
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Carreteres segons el seu cost/km 
d’accidentalitat a Catalunya

� En només 3 carreteres de la XCE a Catalunya s’acumulen el total de 

trams d’alt cost d’accidentalitat (>200.000 €/km) amb una longitud total 

de 192,6 Km.

� La carretera que més trams i quilòmetres aporta amb un cost superior a 

200.000 €/km és la N-II. Els 6 trams d’aquesta carretera es troben 

distribuïts als llarg de la província de Barcelona (1) i Girona (5).

� Les províncies de Girona i Tarragona són les que més quantitat de trams 

negres tenen a dins de la Xarxa de Carreteres de l’Estat de Catalunya.



L’anàlisi Cost - Benefici
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Metodologia Cost - Benefici

� La reducció de morts i ferits greus en carretera passa per prioritzar la 
política de manteniment de carreteres, centrant les inversions en aquells 
trams que presenten major potencial de retorn de la inversió. 

� El potencial de retorn s'avalua tenint en compte el ràtio cost - benefici 
(RCB) que s'obté després de posar en la balança els costos socials dels 
accidents evitats (potencial estalvi) enfront dels costos da la inversió
necessària per eliminar-los. 

� A major RCB d’un tram, major prioritat hauria de tenir en les inversions. 
D’aquesta forma s’optimitza cada euro invertit del pressupost de 
manteniment i conservació de carreteres.

Costs accidents evitats

Inversió necessària
RCB =
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Metodologia Cost - Benefici

� Cada tram de carretera és diferent i es deu estudiar de forma 

individualitzada, tenint en compte les seves característiques.

� Algunes millores que es poden fer per reduir aquesta sinistralitat passen 

per implementar solucions senzilles de manteniment o execucions sobre 

la infraestructura de la carretera, normalment de baix cost:

FONT: International Road Assessment Programme

ID Contramesura Cost/unitat Cost (€)

1 Millorar la delineació
per km de 

carril
1,473

2 Ampliació de carril (>0.5m)
per km de 

carril
225,000

3
Carril de gir a esquerra (intersecció 

en T sense senyalització)
intersecció 30,000

4
Delineació i senyalització 

(intersecció)
intersecció 6,000

5 Glorieta intersecció 250,000

6 Pilona deformable per km 2,222

7 Millorar de l'asfalt
per km de 

carril
15,000
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Exemples d’actuacions en seguretat de carretera 

� Per a un tram de carretera de 10 km de longitud i un cost de 
200.000 €/km; Què podem fer per reduir la seva accidentalitat?

� Estalvi màxim (accidents evitats) després de la inversió: 2 Milions de €

� Glorieta + delineació i senyalització: 256.000 €

� Carril de gir a l’esquerra + delineació i senyalització: 36.000 €

� Ampliació de carril en 1 km (x2 carrils): 450.000 €

� Millora de l’asfalt en 10 km (x2 carrils): 300.000 €

� Millora de la delineació en 10 km (x2 carrils): 29.460 €

� Pilona deformable en 10 km: 22.222 €

2.000.000

1.093.682
RCB = = 1,82

� Per cada 1€ invertit, obtenim un benefici (estalvis) de 1,82€

Costs accidents evitats

Inversió necessària
= 

1.093.682 €
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Exemples de Contramesures

DELINEACIÓ

Beneficis:

� La seva implementació redueix 
la possibilitat de col·lisionar 
frontalment amb un altre vehicle 
o per sortida de via.

Cost d’implantació:

� Baix

Reducció de víctimes:

� La implementació d’aquesta 
mesura pot arribar a reduir la 
sinistralitat entre un 10-25%.

FONT: www.toolkit.irap.org
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Exemples de Contramesures

ROTONDA
Beneficis:

� Quan el trànsit és de baix volum, 
el pas per la glorieta no 
augmenta el temps de trajecte.

� Requereix de poc manteniment 

� La gravetat de les col·lisions sol 
ser menor que en un 
encreuament.

Cost d’implantació:

� Mitjà-Alt

Reducció de víctimes:

� La implementació d’aquesta 
mesura pot arribar a reduir la 
sinistralitat en una intersecció de 
com a mínim un 60%.

FUENTE: www.toolkit.irap.org
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Conclusions

� El pressupost de manteniment de carreteres del Ministeri de Foment per a la 

XCE ha disminuït un 38% en els últims 5 anys, fins a situar-se en 31.662 €/Km 

el 2013, mentre que només el cost de l’accidentalitat a la mateixa xarxa és de 

64.182 €/km.

� Existeixen 1.296 Km de la Xarxa de Carreteres de l’Estat on el cost/km associat 

a l’accidentalitat és superior a 200.000 €/km, més 3.431 km on el cost està

entre 100.000 i 200.000 €/km.

� La Comunitat de Madrid té el cost mitjà més alt d’entre totes les CCAA amb 

139.000€/km, seguida de la C.Valenciana amb 105.000 €/km i Catalunya amb 

96.238 €/km.

� El 2011, al conjunt de tota la XCE, la relació entre inversió en manteniment i 

cost d’accidentalitat suportat va ser del 59%.  Aquesta relació entre inversió

rebuda i cost suportat és més baixa a la C. Valenciana amb el 28,8%, seguit de 

Catalunya (46,2%) i C. Madrid (51%).
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Conclusions

� El tram amb major cost/km a causa dels morts i ferits greus al llarg de la seva longitud, és el V-
31 a la província de Valencia entre l’enllaç de Silla i l’enllaç amb la CV-42. A la XCE de 
Catalunya, el tram amb més cost/km es troba a la N-II entre l’enllaç amb la C-32 i l’enllaç de 
l’autovia a Caldes de Malavella.

� La Comunitat Valenciana i Catalunya són les que més trams aporten (quatre i tres trams 
respectivament), dins de la llista dels 10 trams amb més cost/km d’Espanya, principalment a la 
N-II i la N-340.

� Hi ha 57 carreteres de la XCE que contenen almenys un tram d’alt cost. No obstant això, 
només 8 n’acumulen el 50% del total de km. La carretera que més trams i quilòmetres aporta 
amb un cost superior a 200.000 €/km es la N-340.

� A Catalunya, les carreteres de la XCE que concentren tots els trams d’alt cost d’accidentalitat 
són la N-II (6), la N-340 (6) i la N-240 (1).

� Els trams d’alt cost d’accidentalitat són els que més potencial de reducció tenen.

� La inversió en manteniment s’ha de dirigir de forma prioritària allà on el rati cost-benefici entre 
el cost d’accidentalitat (benefici potencial) i el cost de les actuacions de millora (inversió
necessària) sigui més alt.


