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CAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL IVVVV::::    

APLICACIÓ DE APLICACIÓ DE APLICACIÓ DE APLICACIÓ DE     

L’AUDITORIA EuroRAP A FRANÇAL’AUDITORIA EuroRAP A FRANÇAL’AUDITORIA EuroRAP A FRANÇAL’AUDITORIA EuroRAP A FRANÇA....    
 

 

1. L’EuroRAP i EL PROTOCOL RPS A FRANÇA 

1.1. XARXA VIÀRIA ESCOLLIDA. 

En aquest cas s’ha aplicat el protocol RPS (Road Protection Score) a la xarxa viària 

francesa. És la pròpia Comissió Europea i l’EuroRAP els que mostren el seu interès en 

analitzar-la, de manera que l’Administració francesa encarrega al RACC (Reial 

Automòbil Club de Catalunya) un estudi de l’estat de la infraestructura al territori 

francès a través de l’aplicació de l’auditoria de seguretat vial EuroRAP (European 

Road Assessment Programme). L’estudi ha examinat un total de 791,4 kilòmetres 

durant el mes de juliol de 2009, corresponents a carreteres nacionals, carreteres 

regionals i autopistes. Les carreteres estudiades són bàsicament els corredors que 

uneixen el nord de França amb Espanya i la Costa Blava, a més de vies que porten a 

la Costa Atlàntica.  

 

L’objectiu d’EuroRAP és estudiar la totalitat del territori francès, però a l’hora d’iniciar 

l’estudi ha escollit aquelles vies que duguin una càrrega de tràfic més elevada. De 

manera general, és tracta de connexions turístiques entre països com Luxemburg, 
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Bèlgica, Alemanya i Suïssa, amb el propi territori francès i el nord d’Espanya. D’altra 

banda, també s’ha examinat aquells camins que porten a la costa Atlàntica francesa. 

En definitiva, el turisme i, en conseqüència, el tràfic, justifiquen l’elecció d’aquestes 

vies i no d’unes altres, tot i que cal remarcar, que l’objectiu es analitzar tota la 

infraestructura viària. 

 

L’avaluació de les vies s’ha fet únicament en un dels sentits de la marxa, 

independentment de si es tracta d’una carretera convencional o autopista. En general, 

l’òptim seria tractar de forma diferent les carreteres convencionals de les autopistes, ja 

que, mentre en el cas de les primeres les càmeres de captura són capaces de 

focalitzar la totalitat de la plataforma que forma la calçada, en el cas de les autopistes 

no és així. A més, aquestes darreres presenten situacions diferents en funció del sentit 

de circulació, per exemple, pot donar-se el cas d’una autopista amb calçades 

separades pel sentit de circulació on, en un sentit hi ha dos carrils, mentre que en 

l’altre n’hi ha tres. Tot i això, s’ha estudiat un únic sentit de circulació, ja que el que, 

d’una banda, el que es pretén es fer una avaluació d’una mostra i, de l’altra, les 

autopistes estudiades són, en gran majoria, simètriques. 

 

En el cas concret de França, les carreteres convencionals s’han avaluat en un únic 

sentit de la marxa, de manera que la valoració de la sortida de via és una ponderació 

dels valors obtinguts en els dos marges de la calçada. Les autopistes s’han valorat 

com si es tractés d’una via amb un únic sentit de circulació i només s’ha considerat la 

plataforma corresponent a un sentit de la marxa. 

 

La Taula 1 recull el quilometratge de vies estudiades segons siguin autopistes, 

carreters nacionals o regionals. 
 

QUILOMETRATGE DE LES VIES ESTUDIADES 

Tipologia de carreteres estudiades Longitud (km) 
% sobre la xarxa 

total RPS 

Autopistes  711,985 89,97 
Carreteres Nacionals 61,606 7,78 
Carreteres Regionals 22,700 2,87 

TOTAL 791,4 100 

Taula 1. Quilòmetres de carreteres franceses estudiades per l’RPS.  
Estudi en un sentit de circulació 

 

França es un país dotat d’un total de 951500 kilòmetres de carretera, dels quals 791,4 

han estat inspeccionats mitjançant el protocol RPS de l’auditoria de seguretat vial 



 
              CAPÍTOL IV: APLICACIÓ DE L’AUDITORIA EuroRAP A FRANÇA.     

 

 

 49 

EuroRAP, és a dir, un 0,083% de carreteres. Aquesta podria semblar una xifra ridícula 

si no es tingués en compte que el que s’està estudiant és evitar lesions greus o 

mortals en un accident de tràfic. A més s’ha de tenir present que a França hi viuen 

64.057.792 de persones, de les quals 4.600 perden van perdre la vida durant l’any 

2009 i 103.200 van patir lesions molt greus arran d’un accident de tràfic.  

 

Els 791,4km són els que ha estudiat la meva persona, però cal tenir consciència de 

que, paral·lelament s’estan estudiant 1500km a Argentina, és a dir, en total uns 

2300km.  

 

1.2. CARRETERS INSPECCIONADES DE LA XARXA VIÀRIA FRANCESA. 

Seguidament s’adjunten tres taules que recullen el nom de la via, la longitud i la 

situació, en funció de les diferents categories (autopistes, nacionals i regionals).  

 

La Taula 2 recull totes les autopistes avaluades; 
 

AUTOPISTES AVALUADES PER EuroRAP-RPS A FRANÇA 

Nomenclatura de la via Situació Longitud (km) 

A 4 Luxemburg – Roquefort – Brussel·les 182,9 

A 31 
Beaune (Dijon) – Thionville  
(frontera amb Luxemburg) 

346,6 

A 6 Beaune (Dijon) – Lió 151,2 

A6 – A3 
Bettembourg (frontera amb Suïssa) – 
Steinfort (frontera Luxemburg amb 

Bèlgica) 
31,6 

TOTAL 712,3 
Taula 2. Longitud i situació de les autopistes avaluades. 

 

La Taula 3 recull el conjunt de carreteres nacionals estudiades per l’EuroRAP. Pot 

observar-se que la carretera N 36_D 636 està formada per un tram de carretera 

nacional i un altre de regional. Malgrat això, s’ha considerat que és una nacional atès 

que la majoria dels quilòmetres estudiats no corresponen a una carretera regional. 
 

CARRETERES NACIONALS AVALUADES PER EuroRAP-RPS A FRANÇA 

Nomenclatura de la via Situació Longitud (km) 

N 21 Bergerac - Périgueux 40,3 
N 36_D 636 Rubelles - Forest 16,2 

TOTAL 56,5 
Taula 3. Longitud i situació de les carreteres nacionals avaluades. 
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Finalment, la Taula 4 recull el conjunt de carreteres regionals estudiades: 
 

CARRETERES REGIONALS AVALUADES PER EuroRAP-RPS A FRANÇA 

Nomenclatura de la via Situació Longitud (km) 

D 636 Fontainebleau - Melun 13,4 
D 932 Mont-de-Marsan – Le Caloy 9,2 

TOTAL 22,6 
Taula 4. Longitud i situació de les carreteres regionals avaluades. 

 

 

2. APLICACIÓ DE L’AUDITORIA DE SEGURETAT A FRANÇA   

2.1. PARÀMETRES AVALUATS PER L’RPS (Road Protection Score) A FRANÇA  

En el cas de França el qüestionari que s’ha aplicat és el que s’adjunta a continuació i 

que, alhora, informa dels paràmetres de la via que s’han avaluat i de les possibles 

respostes que ofereix cadascun d’ells. Aquest formulari s’ha programat i executat a 

través del software “Hawkeye 2000”. 

 

És interessant conèixer quins han estat els punts que s’han estudiat i les opcions de 

resposta que ofereixen, ja que atenent a l’element estudiat i a la contestació 

proporcionada s’elabora el mapa de risc de les infraestructures i, a partir d’aquí, s’obté 

la classificació de les carreteres en funció del número d’estrelles, és a dir, el 

qüestionari que s’adjunta a continuació és que es converteix en un arxiu “.csv”, com  

més tard es comentarà, i s’envia a Anglaterra per ser tractat i obtenir les estrelles de 

cada carretera. 
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Tal i com s’observa a la Figura 1, en el qüestionari es poden distingir, bàsicament, 

dues parts. La primera d’elles (marcada amb verd) fa de nexe entre les imatges que ha 

recollit la càmera i el propi qüestionari, és a dir, a cada imatge li atorga una fitxa amb 

els paràmetres a avaluar. La segona part (marcada amb vermell) correspon al 

qüestionari a omplir per tal de crear la base de dades que posteriorment es tractaran i 

proporcionaran la classificació de la via segons l’RPS. 

 

Seguidament es descriuen els elements que s’estudien i que, per fer-ho tot més 

senzill, es classifiquen segons; 

 

2.1.1. Característiques del tram 

En aquest apartat es tenen en compte set paràmetres: 

 

2.1.1.1. Nom de la carretera 

En aquest subapartat tan sols cal anotar el nom de via segons la nomenclatura del 

país en qüestió. 

 

2.1.1.2. Tram de la carretera 

Generalment, quan és fa la inspecció amb el vehicle, es compta amb diferents trams 

que solen correspondre a unions importants amb altres vies o connexions amb 

diferents nuclis. A cada tram se li assigna un número, de manera que quan es canvia 

de tram, cal reflectir-ho en aquest punt. 

 

2.1.1.3. Punt de referència 

Solen correspondre amb els punts on és canvia de tram i només cal anomenar-lo, ja 

que ve prefixat per les dades recollides al camp. En general correspon a número de 

sortides de la via, a pobles, a interseccions importants, etc. Cal anotar aquest ítem a 

efectes de presentació del informe EuroRAP. 

 

2.1.1.4. Sentit de la carretera 

En aquest subapartat es distingeix entre tres possibilitats: 

• Sense dividir: quan es té una única calçada dividida per una línia de pintura. 

• A-dividida: en el cas en que la calçada d’una carretera amb trànsit en direcció 

sud o est. 

• B-dividida: en el cas en que la calçada d’una carretera amb trànsit en direcció 

nord o oest. 
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2.1.1.5. Un/dos sentits de la carretera 

Es tracta de l’ítem on s’enregistra el tipus de flux que presenta la carretera. Les 

opcions són: 

• Un sentit: en cas de tenir només un sentit de circulació. 

• Dos sentits: en el cas de tenir dos sentits de circulació. 

 

2.1.1.6. Desenvolupament urbà 

Aquest ítem es basa fonamentalment en analitzar el nivell de desenvolupament urbà al 

voltant de la via.  

 

2.1.1.7 Límit de velocitat 

Registra la velocitat màxima senyalitzada. 

 

2.1.2. Característiques de la calçada 

En aquest cas s’analitzen vuit paràmetres: 

 

2.1.2.1. Número de carrils 

L’atribut corresponent al número de carrils registra el número total de carrils en la 

direcció del viatge i que es mantinguin en una longitud igual o superior als 400 metres. 

Dins d’aquest subapartat s’hi distingeixen els següents valors: 

• Un carril: corresponent a un sol carril en les dues direccions per a un camí no 

dividit i un sol carril en la direcció del viatge en el cas de calçades dividides. 

• Dos carrils: corresponent a dos carrils en les dues direccions per a un camí no 

dividit i dos carrils en la direcció de viatge d’un camí amb calçades separades. 

• Tres carrils: corresponent a tres carrils en les dues direccions per a un camí no 

dividit i tres carrils en la direcció de viatge d’un camí amb calçades separades. 

• Quatre o més carrils: corresponent a quatre o més carrils en les dues 

direccions per a un camí no dividit i quatre o més carrils en la direcció de viatge 

d’un camí amb calçades separades. 

• 2+1: en el cas d’una calçada on el número de carrils es cada direcció és 

diferent. 

 

2.1.2.2. Amplada del carril 

L’amplada de carril es mesura des del costat interior de la línia que marca el límit de la 

calçada al costat interior de la línia que demarca el carril adjacent o eix central. Es 

distingeixen tres subcategories: 
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• Carril ample: en el cas en que l’amplada del carril és superior a 3,25 metres. 

• Carril mitjà: en el cas que l’ample de carril estigui entre 3,25 i 2,75 metres 

• Carril estret: en el cas en que l’amplada del carril sigui inferior a 2,75 metres. 

 

2.1.2.3. Canvi de rasant (alineació vertical) 

Consisteix en determinar la quantitat de canvis de pendent que presenta la carretera al 

llarg d’una determinada distància, ja que aquest paràmetre pot afectar de forma directa 

a la visibilitat de la carretera. Així doncs, s’ha de diferenciar entre: 

• Pendent constant: quan el traçat de carretera és pla o amb poca pendent, i en 

qualsevol cas, constant. 

• Ondulat: quan la carretera presenta canvis importants en el cas de descens o 

gradient de la via i que pot provocar la falta de visibilitat dels vehicles. 

• Crestes: quan la carretera presenta canvis importants en el cas d’estar amb 

pendent, és a dir, no hi ha visibilitat de vehicles darrera la cresta. 

 

2.1.2.4. Alineació horitzontal 

L’alineació horitzontal avalua el nivell de curvatura d’una secció en planta de la 

carretera. Aquest ítem considera que les alineacions poden ser; 

• Recta o corba suau: en el cas en que la carretera estigui formada per corbes 

molt llargues en les quals es pugui circular a 100 km/h o més. 

• Corba moderada: quan la carretera té corbes més o menys tancades, però que 

es poden conduir amb una velocitat entre 70 i 100 km/h. 

• Corba tancada: en el cas en que les corbes són bastant tancades i només 

poden ser conduïdes amb velocitats entre els 40 i els 70 km/h. 

• Corba molt tancada: quan la carretera conté corbes que només poden ser 

conduïdes a 40 km/h. 

 

2.1.2.5. Mala qualitat de l’alineació horitzontal 

En aquesta apartat es pretén valorar quina és la senyalització de les alineacions 

horitzontals, és a dir, la avaluació reflexa en quina mesura les senyals verticals i 

horitzontals ajuden al conductor en la conducció a través de la corba, ja sigui abans o 

durant el transcurs de la mateixa. Es distingeix entre; 

• No aplicable: en el cas en que no hi hagi una corba. 

• Adequada: en el cas en que la senyalització, la delineació, la distància de visió, 

entre altres, permet al conductor visualitzar bé la corba. 
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• Pobra: en el cas en que la senyalització, la delineació o la distància de visió, 

entre d’altres, poden comportar canvis bruscos de velocitat o inesperats, ja 

sigui abans de la corba o durant la mateixa. 

 

2.1.2.6. Condicions de la calçada 

Les condicions de la calçada representa la capacitat que presenta per proporcionar 

una superfície uniforme i resistent al lliscament. Les possibilitats que s’ofereixen són; 

• Bones: en el cas en que la calçada tingui molt pocs defectes o bé cap. 

• Mitjanes: quan presenta defectes menors que poden interferir en el control el 

cotxe. 

• Dolentes: les deficiències de la calçada són tant evidents que poden provocar 

un mal control en la conducció del vehicle. 

 

2.1.2.7. Mala delineació 

La delineació inclou tots aquells paràmetres que ajuden al conductor del vehicle a 

mantenir-lo dins del carril pel qual circulen. Els elements que es consideren són; les 

línies d’eix central, les línies laterals, la senyalització vertical, entre altres. Es distingeix 

entre: 

• Adequada: ja que adverteix dels perills greus i totes les marques vials són 

fàcilment visibles. 

• Mala o pobra: en el cas en que la senyalització no adverteix dels perills i les 

marques vials no són clarament visibles. 

 

2.1.2.8. Prohibit adelantar 

Aquest ítem reflexa les restriccions que presenta la carretera en relació als 

adelantaments. Es pot distingir entre: 

• No està prohibit adelantar. 

• Adelantament prohibit en una direcció. 

• Adelantament prohibit en les dues direccions. 

 

2.1.3. Característiques laterals 

En el cas de les característiques laterals s’avaluen quatre paràmetres per cadascun 

dels dos laterals de la carretera, és a dir, un total de vuit, a més dels relatius a la 

berma que només es considera l’estudi lateral dret en el sentit de circulació.  En 

definitiva, en aquest apartat s’analitzen deu paràmetres. 
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2.1.3.1. Amplada de la berma 

S’estudia l’ample de berma pavimentada, ja que és la que es defineix com a secció 

segura després de la línia lateral. Es mesura des de la bora interior de la via de 

circulació principal fins al límit pavimentat. Cal matisar que només contempla la secció 

pavimentada i que, en el cas de que presenti esquerdes o trencaments, es mesurarà 

des d’on s’hagi produït la ruptura.  

• Ampla: quan l’amplada és major a 2,4 metres. 

• Mitjana: quan l’amplada està entre 1 i 2,4 metres. 

• Estreta: en el cas en que l’amplada sigui inferior a 1 metre però superior a 0. 

• Ninguna: quan no hi ha berma pavimentada. 

 

2.1.3.2. Bandes rugoses a la berma 

S’entén per banda rugosa a aquelles bandes sonores que eviten la circulació per la 

berma pavimentada, és a dir, eviten que s’utilitzi la berma com a carril transitable. 

 

2.1.3.3. Severitat lateral dreta/esquerra 

Aquest ítem registra la distancia lateral en que es troba l’objecte agressiu més proper a 

la via i que, en cas de xocar amb ell, podria provocar lesions greus als ocupants del 

vehicle. 

 

Les barreres de seguritat i altres restriccions físiques no agressives com els talussos 

de terra de menys de 2 metres d’altura, s’enregistren per separat, ja que tendeixen a 

mitigar les lesions greus, és a dir, recondueixen el vehicle a la calçada evitant una 

possible sortida de via. 

 

També s’ha de tenir en compte que si el terra s’inclina, la estimació de la distancia 

efectiva a l’objecte s’ajustarà per tal de considerar la pendent. 

 

La distancia es mesura des del boral exterior del carril extern i es distingeix; 

• Distància a objecte de 0 a 3 metres 

• Distància a objecte de 3 a 5 metres 

• Distància a objecte de 5 a 7 metres 

• Distància a objecte de 7 a 10 metres 

• Distància a objecte superior a 10 metres 

• Barrera metàl·lica de seguretat 

• Barrera de seguritat de formigó 
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2.1.3.4. Barrera de seguritat per a motocicletes a la dreta/esquerra 

Es tracta d’una barrera de seguritat dissenyada específicament per evitar la sortida de 

la via de les motocicles i, alhora, reduir les lesions ocasionades als conductors. 

 

2.1.3.5. Canal de drenatge a la dreta/esquerra 

Fa referència a canals amb una determinada profunditat que poden provocar lesions 

greus als conductors dels vehicles. 

 

2.1.3.6. Pendent a la dreta/esquerra 

Consisteix en talls en el terreny no agressius en els quals la superfície de tall no superi 

els 2 metres de profunditat. 

 

2.1.4. Característiques de la mitjana 

En el cas de la mitjana s’analitzen dos paràmetres: 

 

2.1.4.1. Tipus de mitjana 

Aquest ítem fa referència a la forma en que es divideixen els corrents de circulació en 

una carretera de doble sentit de circulació. Aquesta separació pot ser física, en forma 

de distància, o bé amb l’ajuda d’algun element de seguritat.  

 

Es distingeix entre: 

• Barrera de seguritat metàl·lica 

• Barrera de seguritat de formigó 

• Amplada de la mitjana superior a 1 metre 

• Amplada de la mitjana de 1 i 5 metres 

• Amplada de la mitjana de 5 a 10 metres 

• Amplada de mitjana de 10 a 20 metres 

• Amplada de mitjana superior a 20 metres 

• Carril central de gir continu 

• Bandes sonores i postes flexibles 

• Zebrejat central 

• Línia central 

• Sense demarcació: en el cas en que no hi hagi rés que separi els dos sentits 

de circulació. 

• No aplicable: en el cas en que només hi hagi un sentit de circulació. 
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2.1.4.2. Barrera de seguretat per a motocicletes 

Consisteix en una barrera de la mitjana ajustada a la norma internacional que també 

minimitza l’impacte per als motociclistes. 

 

2.1.5. Característiques de la intersecció 

En el cas de les interseccions es valoren quatres paràmetres; 

 

2.1.5.1. Tipus d’intersecció 

En aquest cas les interseccions s’han dividit i estudiat per separat, segons siguin 

interseccions de base, interseccions amb carril de gir o interseccions senyalitzades. 

 

Es considera que una intersecció és important o es pot estudiar com a tal, quan la 

carretera avaluada en relació a l’altre camí, s’estimi que tinguin un trànsit de més de 

100 vehicles per dia. 

 

Es distingeix entre; 

• Ninguna: quan no hi ha intersecció. 

• Intersecció a 4 braços: o en forma de creu. 

• Intersecció a 3 braços: o en forma de T. 

• Accessos o interseccions menors: podria ser per exemple el cas de l’accés a 

una finca privada. 

• Accessos o interseccions menors >1: seria el mateix que el cas anterior però 

tenint en compte que n’hi ha més d’una amb menys de 100 metres. 

• Rotondes 

• Carril d’incorporació llarg: en el cas en que el tràfic lateral s’uneixi a la carretera 

principal a través d’un carril d’incorporació llarg. 

• Carril d’incorporació curt: en el cas en que el tràfic lateral s’uneixi a la carretera 

principal a través d’un carril d’incorporació curt. 

 

2.1.5.2. Carril de gir 

S’avalua la presència o no d’un carril de gir que faciliti la incorporació a la nova 

carretera. 

 

2.1.5.3. Semaforització  

En la situació en que la intersecció estigui regulada per semàfors. 
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2.1.5.4. Mala qualitat de la intersecció 

Fa referència al disseny de la intersecció, a situació de l’avís de creuament proper, a la 

senyalització, a la pròpia pintura i delineació, així com a la distància de visibilitat. Es 

distingeix entre; 

• Adequada 

• Pobra 

 

2.1.6. Obres 

Només es considera que hi ha obres si aquestes afecten directament a la via principal 

d’estudi, en cap cas quan aquestes estiguin properes a la via. A més, es tindrà en 

compte la presència d’obres quan afectin a una longitud superior a 100 metres. 

 

2.1.7. Comentaris 

En aquest apartat, l’avaluador pot incloure comentaris que l’hi hagin cridat l’atenció i 

que no hagin estat del tot reflectits en el qüestionari. 

 

 

2.2. FITXA RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES AVALUADES A CADA VIA 

En l’ANNEX I. RESULTATS DELS PARÀMETRES AVALUATS A LA XARXA DE 

CARRETERES DE FRANÇA s’hi pot veure els resultats que han obtingut les diferents 

carreters auditades segons els programa EuroRAP i aplicant el protocol RPS.  

 

L’objecte és descriure de forma clara i, al mateix temps, concisa, les característiques 

de cadascuna de les vies inspeccionades. El que es pretén és reflectir, per cada 

paràmetre del qüestionari, quina longitud parcial representa sobre el total de la 

infraestructura avaluada. 

 

La finalitat d’aquest apartat es proporcionar al lector la informació real i necessària per 

valorar l’estat actual de les carreteres franceses inspeccionades.  

 

 

2.3. CREACIÓ DE LA BASE DE DADES  

A partir de la informació plasmada en el qüestionari descrit anteriorment es crea una 

base de dades en forma “Excel” que posteriorment es convertirà en un arxiu “.csv” 
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Comma-Separated Values, és a dir, valors separats per comes. L’avantatge d’aquest 

tipus d’arxiu està en que permet l’emmagatzematge digital de dades estructurades en 

un quadre, de tal manera que, cada línia d’un arxiu “.csv” correspon a una fila de la 

taula. Dins d’aquesta línia, els camps estan separats per comes i cada camp pertany a 

una columna de la taula. Es freqüent la utilització d’aquest tipus d’arxiu, ja que es 

tracta d’un format comú i senzill i, a més, sovint s’utilitza per a moure dades de forma 

tabular entre dos programes informàtics diferents. En el cas que s’estudia, el 

“Hawkeye 2000” seria el programa encarregat de crear la base de dades a partir del 

qüestionari i l’”excel” faria el paper del full de càlcul que permet tractar fàcilment les 

dades recollides en el camp. 

 

 

2.4. TRACTAMENT DE LES DADES A ANGLATERRA  

Un cop creats els arxius “.csv” s’envien a Anglaterra, on hi ha la seu del programa 

EuroRAP, per ser tractades. Realment hi ha molt poca informació relativa a aquesta 

etapa del procés d’aplicació de l’auditoria de seguretat vial, ja que EuroRAP té la 

exclusivitat en el tractament de les dades, és el propi organisme el que determina i 

aplica els criteris per valorar les dades rebudes d’arreu d’Europa. Això és així per dos 

motius bàsics.  

 

En primer lloc, com ja s’ha esmentat, perquè d’aquesta forma es garanteix la 

exclusivitat dels mètodes aplicats i evita que qualsevol pugui manipular les dades i 

crear falsos mapes de risc, a més d’errar en la classificació de les carreteres. A més 

EuroRAP-RPS es un protocol independent sota copyright que no pot ser tractat i/o 

modificat sense previ consens amb EuroRAP AISBL. 

 

En segon lloc, i seguint en el mateix camí, la exclusivitat garanteix la uniformitat en tot 

el territori europeu, és a dir, tots els països de la Unió Europea que estiguin dins del 

programa EuroRAP – RPS tenen uns resultats fruit de la unificació de criteris que 

s’aconsegueix al tractar les dades en un únic punt, en aquest cas, Londres. 
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3. RESULTATS OBTINGUTS EN L’ESTUDI A FRANÇA   

3.1. ANÀLISI PRÈVI 

Les carreteres seleccionades van ser inspeccionades durant el mes de juliol de 2009, 

tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, de manera que els resultats que seguidament 

s’adjunten reflecteixen l’estat de la infraestructura en aquell moment. Així doncs, si 

durant el temps que ha transcorregut des de la inspecció s’ha modificat la via, aquests 

canvis no es plasmen en el present document. 

 

D’altra banda, cal recordar que el protocol RPS avalua la protecció que ofereix la 

infraestructura en cas de produir-se una sortida de via (run-off), un xoc frontal (head-

on) o una col·lisió frontal-lateral en una intersecció (intersection). Si bé, a partir de 

l’estudi de la via es pot obtenir un mapa general que classifica les carreteres segons 

les estrelles, també es pot analitzar la situació individualment, és a dir, també 

s’aconsegueix un mapa que classifica les carreteres segons la puntuació en funció de 

la tipologia d’accident. 

 

En el següent apartat s’adjunta el mapa corresponent a la avaluació total de l’RPS 

(head-on + run-off + intersecction) ja que el que interessa es millorar la classificació 

d’aquelles carreteres que tinguin una o dues estrelles, tot i que el desglossament en 

funció de la tipologia d’accident serà de gran ajuda a l’hora de dur a terme l’estudi 

econòmic de les contramesures. 

 

3.2. ANÀLISI COMPLERT DE LA XARXA FRANCESA  

Els resultats que s’adjunten a continuació són el fruit d’avaluar el nivell de protecció, 

expressat amb estrelles, que ofereix la xarxa EuroRAP a França analitzada mitjançant 

el protocol RPS. En total s’han estudiat 791,4 km i se n’ha obtingut la puntuació 

general de l’RPS, resultat d’agregar de forma ponderada els resultats parcials de 

protecció de la mitjana, protecció per sortida de via i protecció en les interseccions. 

 

La Figura 2 correspon al mapa de carreteres inspeccionades i la seva classificació 

segons el número d’estrelles, tal com marca l’RPS: 
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Figura 2. Mapa general de la xarxa francesa avaluada per l’EuroRAP-RPS. Any 2009. 
FONT: http://www.iraptools.net/irap22/default.asp?page=report&task=roadsafety&country=101  
 

En el mapa general no s’aprecia clarament la puntuació per estrelles que ha obtingut 

cada carretera, ja que s’han analitzat tres tipologies de vies (autopistes, carreteres 

nacionals i carreteres regionals) que per longitud i àmbit de desenvolupament, estan a 

diferent escala, fet que perjudica a l’hora de presentar un mapa conjunt i que queda 

resolt en l’apartat 3.3. CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL DE LES CARRETERES 

INSPECCIONADES, en que s’expressen els resultats individualment per a cadascuna 

de les vies estudiades.  

 

En l’anàlisi de la xarxa completa avaluada per l’EuroRAP-RPS les puntuacions globals 

obtingudes queden recollides en la Taula 5; 
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CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES (star ratings) 

Categoria  
(número d’estrelles) 

Longitud (km) 
% sobre la 

xarxa total RPS 

 12 1 

 688 87 

 30 4 

 52 7 

 10 1 

 0 0 

TOTAL 792 100 
Taula 5. Classificació per estrelles de tota la xarxa inspeccionada a França. 

FONT: http://www.iraptools.net/irap22/default.asp?page=report&task=roadsafety&country=101  
 

De forma gràfica pot observar-se que la distribució queda de la forma següent: 

 

Figura 3. Gràfic sectorial de la classificació de les carreteres segons el número d’estrelles  
a la xarxa de carreteres de França. Any 2009. 

 

Fent una valoració de la puntuació total, els resultats globals de la xarxa mostren uns 

resultats positius, ja que el 92% de les carreteres inspeccionades estan dins del nivell 

superior a 3 estrelles, tot i això, encara existeixen 62 km, és a dir, un 8% del total, amb 

uns nivells de protecció a l’usuari de 1 o 2 estrelles. 

 

 

3.3. CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL DE LES CARRETERES INSPECCIONADES 

En aquest apartat el que es pretén és descriure de forma concreta el número 

d’estrelles que ha rebut cada carretera en funció dels elements estudiats. D’aquesta 

manera s’aconsegueix una millor visió que la que oferia el mapa complert a França.  

 

3.3.1. Autopistes 

3.3.1.1. A4: Luxemburg – Roquefort 

87%

4%
7% 1% 1% 
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3.3.1.2. A4: Roquefort – Brussel·les 

 

 

 

 

85% 

 15% 
0% 
 

100% 

 

0% 
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3.3.1.3. A31: Beaune (Dijon) – Thionville (frontera amb Luxemburg) 

 

 

 
3.3.1.4. A6 A3: Bettembourg (frontera de França amb Luxemburg) – Steinfort              
  (frontera de Luxemburg amb Bèlgica)  
 

 

 

97% 

3% 

100% 

0% 
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3.3.1.5. A6: Beaune (Dijon) – Lió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

4% 
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3.3.2. Carreteres nacionals 

3.3.2.1. N21: Bergerac – Périgueux 

 

 

 
3.3.2.2. N36_D636: Rubelles – Forest 

 

 

3% 

62% 

11% 
24% 

72% 

27% 
1% 1% 
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3.3.3. Carreteres regionals 

3.3.3.1. D606: Fontainebleau – Melun 

 

 

 
3.3.3.2. D932: Mont-de-Marsan – Le Caloy 

 

 

1% 

83% 

15% 1% 

41% 

59% 
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3.4. ANÀLISI GENRAL DELS RESULTATS 

En l’apartat anterior pot s’observa quina ha estat la classificació de les carreteres 

estudiades per l’EuroRAP-RPS, ara bé, resulta interessant conèixer la influència que 

exerceix cada via sobre la totalitat de la infraestructura estudiada, i alhora, analitzar els 

resultats segons la categoria de via. 

 
 

CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES DE LES AUTOPISTES (star ratings) 

Categoria  
(número d’estrelles) 

Longitud (km) 
% sobre els 712,3 km 

d’autopista 

 11,7 2 

 681,1 95 

 19,1 3 

 0 0 

 0,2 0 

TOTAL 712,3 km 100%  

CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES DE LES NACIONALS (star ratings) 

Categoria  
(número d’estrelles) 

Longitud (km) 
% sobre els 56,5 km 

de nacionals 

 0 0 

 1,2 2 

 8,9 15 

 36,6 65 

 9,9 18 

TOTAL 56,5 km 100% 
 

CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES DE LES REGIONALS (star ratings) 

Categoria  
(número d’estrelles) 

Longitud (km) 
% sobre els 22,6 km 

de regionals 

 0,1 0 

 5,4 24 

 2 9 

 15 67 

 0,1 0 

TOTAL 22,6 km 100% 
Taula 6. Classificació de les autopistes, carreteres nacionals i carreteres regionals. 
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AUTOPISTES 
(712,3 km) 

CARRETERES NACIONALS 
(56,5 km) 

CARRETERES RECIONALS 
(22,6 km) 

 
 

 

Figura 4. Gràfic sectorial de la classificació de les diferents  
tipologies de vies en relació al total de km que té cadascuna d’elles. Any 2009. 

 

Tal com recull la Taula 6, si s’analitza els resultats segons la categoria de via (es 

distingeix entre autopistes, carreteres nacionals i carreteres regionals), s’observa que 

un 95% de les autopistes estudiades tenen una classificació de 4 estrelles 

(corresponent a 681,1km dels 712,3 km d’autopista estudiats) i, en cap cas, tenen una 

classificació igual o inferior a 2 estrelles. Tot i els bons resultats obtinguts, cal remarcar 

que tan sols un 2% té 5 estrelles. 

 

A la mateixa taula es pot veure que, dels 56,5 km de carreteres nacionals estudiats, 

36,6 km tenen una classificació de 2 estrelles, és a dir, un 65% de les carreters 

nacionals avaluades. Solsament un 2% té una classificació de 4 estrelles i correspon a 

2,12 km dels 56,5 km estudiats. La resta dels percentatges es reparteixen entre les 3 

estrelles (15%) i 1 estrella (18%). 

 

Finalment, en el cas de les regionals, tal com passa en les nacionals, el percentatge 

major correspon a la classificació de 2 estrelles, al qual l’hi correspon un 67% del total, 

és a dir, 15 km dels 22,6 estudiats. La major diferència respecte les nacionals està en 

el fet que un 24% té una classificació de 4 estrelles i el percentatge corresponent a 1 

estrella és zero. 

 

A més d’aquesta valoració, també resulta interessant conèixer com es distribueixen els 

diferents percentatges sobre el total de km que l’hi corresponen a cada “star rating”. 

 

Aquesta informació queda recollida en la Taula 7. 
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CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES (star ratings) 

Categoria  
(número d’estrelles) 

Longitud 
(km) 

% 
autopistes 

% de 
nacionals 

% de 
regionals 

 12 99 0 1 

 688 99 0 1 

 30 64 30 6 

 52 0 70 30 

 10 0 100 0 

Longitud de les carreteres (km) 
TOTAL 791,4 km 

712,3 km 56,5 km 22,6 km 

Taula 7. Percentatge d’estrelles de  
cada tipologia de via, sobre el total de kms de cada categoria. 

 

A la vista de la taula anterior es pot concloure que les categories més elevades, és a 

dir, aquelles on el número d’estrelles és igual o superior a 4, estan integrades per 

autopistes. Tan en el cas de 4 com 5 estrelles, el 99% de les vies amb aquesta 

classificació són autopistes, mentre que l’1% restant correspon a carreteres regionals. 

Es destaca que en cap cas les autopistes tenen una classificació igual o inferior a les 2 

estrelles. 

 

Pel que fa a la categoria de 3 estrelles queda més repartida, tot i que en la seva 

majoria són les autopistes les que ocupen aquesta classificació (en un 64%). Seguides 

de les carreteres nacionals (30%) i les regionals (6%). 

 

El percentatge de carreteres amb 2 estrelles queda repartit entre els nacionals (70%) i 

les regionals (30%). 

 

Finalment, destacar que totes les carreteres que estan classificades amb la categoria 

d’1 estrella, són nacionals.  

 

 


