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««««Necessitem un sistema de carreteres dissenyat per a les Necessitem un sistema de carreteres dissenyat per a les Necessitem un sistema de carreteres dissenyat per a les Necessitem un sistema de carreteres dissenyat per a les 
persones humanes que cometen errors. Aquells que persones humanes que cometen errors. Aquells que persones humanes que cometen errors. Aquells que persones humanes que cometen errors. Aquells que 

voluntàriament opten por no obeir les regles de la carretera han voluntàriament opten por no obeir les regles de la carretera han voluntàriament opten por no obeir les regles de la carretera han voluntàriament opten por no obeir les regles de la carretera han 
d’esperar a ser castigats. d’esperar a ser castigats. d’esperar a ser castigats. d’esperar a ser castigats.     

Però tots els diesPerò tots els diesPerò tots els diesPerò tots els dies,,,, els errors humans de cond els errors humans de cond els errors humans de cond els errors humans de conduccióuccióuccióucció,,,, ha ha ha han de n de n de n de 
castigarcastigarcastigarcastigar----se amb la pena de mortse amb la pena de mortse amb la pena de mortse amb la pena de mort????»»»»....    

    
    

John Dawson 
President d’EuroRAP  

(European Road Assessment Programme) 
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1. INTRODUCCIÓ 

Des del punt de vista de la enginyeria civil sempre s’ha pretès construir carreteres que 

facilitin la conducció, és a dir, que siguin còmodes i segures. Hi ha molts paràmetres i 

molt variats que contribueixen a millorar la conducció, però també n’hi ha d’altres que 

són molt difícils d’acotar. Aquests darrers sobretot fan referència a la pròpia condició 

humana o a la climatologia, per exemple. Així doncs, la comoditat és un factor 

fàcilment tractable, mentre que pel que fa a la seguretat, cal tenir present diversos 

aspectes rarament quantificables. 

 

De manera general, quan té lloc un accident de tràfic, les causes solen ser degudes o 

bé a la conducció, o a les condicions del vehicle o a la pròpia infraestructura. Malgrat 

les grans campanyes sobre la conducció segura, les persones en tant que la seva 

condició d’essers humans, comenten errors difícilment evitables. Pel que fa als 

vehicles, si que és cert que n’hi haurà de més i menys segurs, tal i com publica 

l’EuroNCAP [1] però, en qualsevol cas, existeix la possibilitat d’escollir conduir un 

automòbil segur. És evident que existeix la possibilitat de millorar la infraestructura per 

fer-la més segura, sempre i quan s’inverteixi en les actuacions necessàries. 
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El trinomi vehicle-conductor-infraestructura és redueix a l’estudi únic de la 

infraestructura si és considera que el conductor circula en condicions òptimes i que ho 

fa amb un vehicle segur. Acotades aquestes premisses, el programa EuroRAP 

European Road Assessment Programme) s’encarrega d’avaluar l’estat de la carretera 

mitjançant el reconeixement fotogràfic continu de la mateixa. El protocol RPS (Road 

Protection Score)  aprofita la informació de camp per elaborar un mapa de risc amb 

una classificació de la carretera segons un número d’estrelles (entre 5 i 1 estrelles). 

D’aquesta manera es pretén estudiar la infraestructura independentment dels llocs on 

hi hagi hagut un accident. 

 

Sovint, quan es parla de millorar la seguretat vial, es pensa en actuar en els punts 

negres o trams de concentració d’accident, però cal tenir present que un accident pot 

transcorre en qualsevol punt de la via, en altres coses, perque com ja s’ha dit, els 

paràmetres que hi influeixen són  molts i molt variats.  

 

La seguretat vial s’ha de garantir en tota la longitud de la carretera i no només en 

punts concrets. Així doncs, l’estudi planteja una metodologia d’aplicació de 

contramesures al llarg de la infraestructura, estudiant una via en concret, per tal de 

poder quantificar el cost de les millores aplicades i analitzar els resultats que se 

n’obtenen, a partir de l’aplicació de l’auditoria de seguretat vial EuroRAP a França i del 

protocol RPS. 

 

En països nòrdics, concretament a Holanda, país paradigma de la seguretat vial, es 

planteja l’objectiu de cara a l’any 2020 d’eliminar les carreteres de menys de 3 

estrelles com un finalitat operativa de l’estratègia de seguretat sostenible, tal i com es 

planteja en l’article [2]. Fruit d’aquest plantejament, neix la motivació per aconseguir 

una metodologia d’avaluació de l’estat de les infraestructures i de la definició i cost de 

les contramesures necessàries. L’obtenció del nou mapa de risc en l’escenari futur, 

justifica el mètode i l’avala. 

  

2. OBJECTIUS 

Sovint quan s’estudia la seguretat d’una carretera es fa atenent als accidents que en 

ella hi tenen lloc, és a dir, s’identifiquen aquells trams o punts “negres” on la 

concentració d’accidents en una determinada longitud és elevada, i és aleshores, quan 
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s’actua en aquell punt o en tota la via, però sempre condicionant les millores a l’estudi 

d’accidentalitat. Això el que implica és l’estudi i anàlisis d’una gran varietat de 

paràmetres i, alhora, molts d’adversos i difícils de quantificar i valorar, com són les 

condicions en que es condueix, les condicions climatològiques, les condicions de la 

infraestructura, el tipus de vehicle, etc. En aquest estudi, aquestes variables queden 

clarament acotades i definides, ja que és considera que el conductor del vehicle circula 

en condicions normals, és a dir, s’elimina la possibilitat de que vagi ebri, de que 

s’adormi, etc.. D’altra banda, també es considera una climatologia òptima i que el 

vehicle és segur. En definitiva en el trinomi vehicle, conductor i infraestructura, els dos 

primers paràmetres és plantegen amb situacions òptimes, mentre que el tercer és el 

que s’analitza.   

 

L’objectiu principal d’aquesta tesina és el d’identificar les característiques de seguretat 

passiva i activa per als diferents tipus de carreteres auditades, corresponents a la 

xarxa francesa, a partir de la utilització del protocol d’auditories RPS (Road Protection 

Score), que proporciona una classificació de la via segons un número d’estrelles.  

 

Una vegada detallats i identificats els elements de seguretat s’analitzaran els diferents 

resultats obtinguts amb l’objectiu d’assenyalar els punts de la xarxa on serà necessària 

una millora prioritària degut a la deficiència que presenta la infraestructura estudiada, 

donant peu a la possibilitat d’actuar sobre aquesta. Per fer-ho s’escollirà una 

carreteres en concret i es detallarà una metodologia d’actuació per millorar-ne les 

condicions. 

 

Finalment, caldrà valorar quins són els costos de les contramesures a aplicar per tal de 

reduir i/o eliminar aquells punts de la via que es troben en més mal estat.  

 

El interès de l’estudi recau en; 

 

1. L’aplicació de l’auditoria de carreteres EuroRAP en la xarxa francesa, 

formada per autopistes, carreteres nacionals i carreteres regionals i 

l’obtenció d’uns resultats a partir de la valoració segons el Protocol RPS, 

que proporcionarà una classificació de la infraestructura estudiada per 

estrelles, tenint cinc estrelles aquelles carreteres més ben classificades i 

una estrella aquelles en les que els elements de seguretat passiva i activa 

condicionen negativament la via. 
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2. La identificació i l’anàlisi dels trams on el número d’estrelles es igual o 

inferior a dues, amb l’objectiu d’eliminar-los i/o reduir el número de 

quilòmetres amb aquesta classificació. 

 

3. La proposta i aplicació d’un conjunt de contramesures per millorar la 

classificació de la carretera i eliminar-ne el percentatge corresponent a dues 

i una estrella. Per fer-ho es considerarà el cost d’aquestes mesures 

correctores. 

 

4. L’obtenció dels resultats i la seva publicació de forma gràfica, detallant 

l’escenari actual de la via i la situació futura una vegada aplicades del 

mesures correctores de seguretat passiva. 

 

L’estudi realitzat en forma de tesina pretén aprofitar la informació que ofereix el 

protocol RPS aplicat a les vies franceses i actuar de tal forma que tots aquells trams 

de carretera que estiguin per sota de dues estrelles s’eliminin. Es evident que hi ha 

contramesures directes que fan augmentar de forma clara i segura el nivell de 

classificació de la via, per això no només es consideraran les contramesures, sinó que 

també els seus costos. En definitiva millorar la seguretat passiva de la via atenent als 

resultats reals obtinguts del protocol RPS i estudiar-ne els costos econòmics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


