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CAPÍTOL CAPÍTOL CAPÍTOL CAPÍTOL VVVVIIIIIIII::::    

CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS....    
 

 

1. CONCLUSIONS. 

A continuació s’exposen breument les que cal considerar com les principals 

conclusions de l’aplicació de l’auditoria de seguretat vial EuroRAP a la xarxa de 

carreteres de França.  

 

� A priori, la xarxa de carreteres auditada presenta una bona classificació RPS, ja 

que dels 791,4km avaluats, 688km tenen una classificació de 4 estrelles i, tan sols 

un 8% de les carreteres, és a dir, 62km, tenen una classificació igual o inferior a 2 

estrelles.  

 

� La cosa canvia si s’analitza independentment les diferents tipologies de via que 

conformen la xarxa estudiada. El 95% de les autopistes 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. Pel que fa a les carreteres 

regionals 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. El 24% de les 

regionals tenen una classificació de 4 estrelles i el percentatge corresponent a 1 

estrella és zero. En el cas de les carreteres nacionals dels 56,6km estudiats 36,6 
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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%). La xifra més significativa, 

però està en que si es compara les carreteres nacionals respecte la totalitat de la 

xarxa s’observa que el 70% de les vies amb 2 estrelles i el 100% amb 1 estrella 

són carreteres nacionals. 

 

Un cop justificada l’elecció d’una carretera nacional i, en concret, de la N21, s’obtenen 

les conclusions següents; 

 

� Si es compara l’estat de la N21 sobre el total de la xarxa, dels 52 km amb dues 

estrelles d’aquesta, gairebé la meitat (24,9 km) corresponen a la N21. Pel que fa a 

la categoria d’1 estrella, dels 10 km amb una estrella del total de la xarxa, 9,8 km 

són de la N21. És a dir, dels 62 km de la xarxa global amb menys de 2 estrelles, 

34,7 pertanyen a la N21, és a dir, el 56%. 

 

� Si es compara l’estat de la N21 sobre les nacionals, dels 36,6 km de nacional amb 

dues estrelles, 24,9 km són de la N21 i dels 9,9 km de nacional amb 1 estrella, en 

són 9,8, és a dir, el 75% dels trams de nacional amb menys de dues estrelles 

estan dins de la N21. 

 

Essent necessària una inversió en aquesta carretera per tal de millorar aquells 

paràmetres que influeixen en la seguretat passiva i activa de la via, es planteja un 

seguit de contramesures i s’analitzen els seus costos, traient-ne les següents 

conclusions; 

 

� Els costos de les contramesures aplicades, considerant la vida útil de cada millora, 

tenen un valor de 14 287 313,1€. Ara bé, cal relativitzar aquesta xifra als 

quilòmetres avaluats. El valor que se n’obté és 227 757,7 €/km. Alhora, la inversió 

necessària per any i per quilòmetre és de 227 757,7€/km i any. 

 

Aplicades les contramesures, la infraestructura millora de forma significativa; 

 

� És produeix un increment important del percentatge d’estrelles igual a 4, ja que 

passa del 3% al 14%, amb la qual cosa s’ha guanyat en la qualitat de la via, en 
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concret en termes de seguretat vial. A més, s’aconsegueix que un 1% de la 

carretera tingui una classificació de 5 estrelles. 

 

� Pel que fa a les 3 estrelles, la millora ha estat molt notòria, passant de l’11% 

(4,6km) al 59% (23,8Km). Així s’assoleix classificar la carretera N21 segons 

una estàndard, ja que, en general i dacord amb els resultats obtinguts a la resta 

de països europeus, les nacionals tenen una classificació de 3 estrelles. 

 

� Finalment, no s’ha aconseguit eliminar els trams amb una classificació igual o 

inferior a 2 estrelles, però si reduir-los. Dels 34,7km amb aquesta situació en 

l’escenari actual, un cop aplicades les contramesures tan sols 10,7km estarien 

en una categoria no desitjada o per sota de les dues estrelles.  

 

� Si s’analitza la classificació segons la tipologia d’accident, el que s’observa es 

que la millora més important s’ha produït en les sortides de via, amb la 

eliminació del percentatge corresponent a una estrella i la reducció del de 2 

estrelles (passant del 29% al 9%). Menor ha estat la variació en el cas dels 

xocs frontals, però el plantejament de construir una carretera 2+1 s’ha traduït 

en una reducció de 26,2km amb 1 estrella a 7,5km. Això ha repercutit en 

augmentar el número de quilòmetres de 2 estrelles passant de 9,3km a 14km. 

A l’hora també s’han incrementat les categories millor puntuades. 

 

En definitiva, no s’ha aconseguit la eliminació total dels trams de carretera amb una 

categoria igual o inferior a dues estrelles, però amb les contramesures detallades s’ha 

pogut reduir-ne els quilòmetres de forma molt significativa. 

 

De l’estudi se n’extreu la necessitat real d’invertir en seguretat vial, gràcies a l’estudi 

d’una mostra aleatòria suficient per denotar les mancances d’una infraestructura. Es 

reflexa que en l’anàlisi d’una via, concebuda com una mostra d’un conjunt, l’actuació 

en termes de seguretat es tradueix en millores en la conducció segura. Els resultats de 

l’”escenari futur” avalen l’afirmació anterior, ja que no es tracta d’un cas aïllat. 

 

2. PROPOSTES D’ACTUACIONS FUTURES. 

Vist els bons resultats obtinguts amb les millores plantejades i el cost de les mateixes, 

cal plantejar-se la necessitat de millorar la totalitat de les carreteres de la xarxa. 
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Segurament, la metodologia plantejada en aquesta tesina proporciona l’artilleria 

necessària per afrontar un estudi detallat en qualsevol tipologia de carretera i en 

qualsevol país. Simplement, caldrà adaptar els costos al tipus de carretera i al lloc on 

es trobi. 

 

S’ha de continuar apostant per la seguretat i això passa, a dia d’avui, per seguir 

aplicant el programa EuroRAP i el protocol RPS. Estenent-lo arreu i aconseguint 

unificar criteris, metodologies, paràmetres d’actuació, etc. i adaptant el cost al nivell de 

vida del país en qüestió. Seguint aquest mètode s’arribarà a poder comparar l’estat de 

les vies entre països. Però no solsament això, sinó que a més, aquells països amb una 

situació més negativa, podran adquirir els coneixements i les tècniques dels països 

amb una infraestructura amb més bon estat, i adaptar-los a les seves carreteres. 

 

Tot i que cada cop són més els països que s’interessen per millorar les infraestructures 

i, així, fer-les més segures, cal transformar aquesta implicació en una realitat. Les 

propostes futures que és plantegen consisteixen, bàsicament, en seguir aquest camí, 

millorar-lo i invertir en seguretat vial.  

 

 

 

 


