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CAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL IIIII::::    

EEEESTAT DE L’ART. ANTECEDENTS.STAT DE L’ART. ANTECEDENTS.STAT DE L’ART. ANTECEDENTS.STAT DE L’ART. ANTECEDENTS.    
 

 

1. SEGURETAT VIAL: El concepte. 

En nombroses ocasions les diferents Administracions Públiques culpen, de forma 

directa o indirecta, als automòbils de ser els causants dels accidents de tràfic. En són 

exemple, les campanyes publicitàries en les quals es senyala als conductors dels 

automòbils i els fan responsables dels seus mals hàbits al volant.  

 

Per contra, són els mateixos conductors els que denuncien el mal estat de les 

carreteres, és a dir, de forma indirecta, culpen a les Administracions Públiques de ser 

responsables del gran nombre de víctimes que denuncien les campanyes publicitàries 

contra els accidents de trànsit.  

 

En general, quan té lloc un accident de tràfic no s’apunta, com a causa de l’accident, a 

la tipologia de vehicle, tot i que, si que és cert, i està estudiat per l’EuroNCAP 

(European New Car Assessment Programme), que en el disseny del cotxe s’han de 

tenir en compte un conjunt de paràmetres relatius a la seguretat, és a dir, es pot parlar 

de cotxes més segurs que d’altres.  
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En definitiva, es plantegen varies preguntes sobre la responsabilitat en cas de produir-

se un accident de tràfic, la culpa es del vehicle?, de la infraestructura? o bé del 

conductor?. La resposta a totes aquestes qüestions implica l’estudi de moltes variables 

i l’anàlisi detallat de cada accident en concret, ja que la majoria de les vegades, un 

accident ocorre a un conductor normal, que conduïa un cotxe normal en una carretera 

normal. Les condicions normals de circulació no garanteixen la conducció segura, ja 

que són molts els factors que influeixen i, alhora, condicionen la seguretat vial. 

 

En el present document es pretén estudiar la seguretat relativa a les carreteres, la 

seguretat vial entesa com la prevenció de sinistres de trànsit o la minimització dels 

seus efectes, especialment per la vida i la salut de les persones, en cas de tenir lloc un 

fet inesperat o no desitjat en el trànsit. Tanmateix, la seguretat vial també pot ser 

entesa com les tecnologies utilitzades en qualsevol tipus de transport terrestre amb la 

finalitat d’evitar un accident. Les normes reguladores de trànsit i la responsabilitat dels 

usuaris de la via composen el principal punt en la seguretat vial.  

 

Donada la varietat i complexitat de les variables que intervenen en un accident, l’estudi 

centra el seu interès en determinar quins són els elements de seguretat passiva de la 

via, una vegada definits, utilitzar-los degudament i, alhora, fer-ne una valoració 

econòmica dels costos que suposa la implementació d’aquestes mesures. Així doncs, 

no s’estudiaran ni les conductes dels ocupants dels vehicles, ni la pròpia seguretat de 

l’automòbil, tot i que es descriuran els estudis dels punts negres o la densitat 

d’accidents en una carretera com a indicadors de l’estat de la via, en primera instància, 

i, seguidament, el programa iRAP per analitzar pròpiament l’estat de la via, 

independentment del número d’accidents. 

 

2. ESTUDI DE LA VIA A PARTIR DE L’ACCIDENTALITAT. 

2.1. ESTUDI DELS “PUNTS NEGRES” 

Al llarg de la història de la enginyeria s’ha buscat construir unes carreteres que, a més 

de permetre una conducció còmoda, també fos segura. En general, s’han anat 

adaptant als temps actuals, a les noves tecnologies i a les necessitats dels conductors. 

La introducció de millores i l’aplicació de tecnologies innovadores s’ha fet amb 

l’objectiu de donar resposta a les deficiències de seguretat, ja que sempre s’ha buscat 

aplicar la tècnica de construcció adequada, utilitzant els materials adients i satisfent el 

desig del conductor. Exemples d’això són la utilització de materials i mescles que 
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absorbeixen l’aigua en llocs on la pluja és acusada, la implementació de la barrera de 

seguretat metàl·lica amb proteccions pels conductors de ciclomotors en cas d’accident, 

entre d’altres. En definitiva, s’ha intentat millorar la infraestructura viària amb la finalitat 

d’aconseguir millores en la comoditat del viatge, però alhora també en la seguretat, ja 

sigui evitant un accident o bé, una vegada s’hagi produït, reduint o evitant lesions 

greus o, en el pitjor dels casos, mortals. 

 

Tot i els esforços de les administracions o dels propis enginyers, sempre hi han indrets 

o punts on les xifres dels accidents reflecteixen els problemes presents a la carretera, 

són els coneguts popularment com a “punts negres”.  

 

Els punts negres o TCA (Trams de Concentració d’Accidents) són indrets de la xarxa 

viària on, en menys de 400 metres, s’hi produeixen tres accidents, incloent els danys 

materials, i tenen un índex de perillositat superior a la mitjana. Aquesta definició deixa 

de banda tots aquells punts on el nombre d’accidents és inferior a tres o, tot i ser iguals 

o superiors a tres en quantitat, tenen lloc a una distància superior a 400 metres. La 

definició de TCA correspon a un estudi puntal de la via i en cap cas, de la totalitat de la 

carretera, és a dir, la concentració d’accidents en un indret denota un problema real de 

la via en aquell punt i permet a les autoritats competents actuar en conseqüència, però 

la carretera s’entén com una obra lineal i s’ha de garantir la seguretat en tot el seu 

recorregut.  

 

La motivació per aconseguir millorar la seguretat de les persones, juntament amb la 

necessitat d’estudiar la carretera de forma contínua, ha portat a dissenyar nous 

plantejaments d’estudi de la seguretat vial, és a dir, avaluar l’estat de la carretera en 

tot el seu recorregut, independentment del nombre d’accidents que hi hagin hagut i si 

aquests han transcorregut més o menys seguits en la distància. 

 

2.2. ESTUDI DE LA DENSITAT D’ACCIDENTS 

La densitat d’accidents en un tram de carretera s’entén com el nombre d’accidents 

ocorreguts dividit per la longitud, en kilòmetres, del tram. S’expressa en nombre 

d’accidents per kilòmetre i per any. 

 

Si bé l’estudi dels punts negres reflectia la situació puntual en un lloc determinat, 

l’estudi de la densitat d’accidents s’apropa més al ideal de poder analitzar la 

infraestructura de forma contínua, ja que proporciona una informació tramificada, i no 
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puntual, en funció dels accidents al llarg de la via, és a dir, ja no centra en el seu 

interès en veure que passa en un punt de via, sinó que ho prolonga al llarg de tota la 

xarxa. Aquest petit pas permet estudiar tota la carretera, veure en quins trams la via 

necessita una millora per tal d’evitar els accidents, i no com fins ara, on els punts 

negres només permeten fer una actuació puntual. Malgrat tot, l’estudi de la densitat 

encara no permet desvincular l’accidentalitat del propi anàlisis de la via, és a dir, 

encara es necessita conèixer el número d’accidents per poder tenir una idea de l’estat 

que presenta la carretera. La fita on es pretén arribar és aconseguir millorar les 

carreteres estudiant-ne el seu estat per tal d’evitar els accidents, i no que siguin els 

accidents els que facin intuir l’estat de la carretera i justifiquin l’actuació, com fins ara.  

 

2.2.1. Estudi de la densitat d’accidents a les carreteres franceses  

La Figura 1 il·lustra la situació de les vies franceses, durant els anys 2000 a 2002 en 

relació a la densitat d’accidents en un tram de carretera. 

 

Figura 1. Densitat d’accidents greus en autopistes i carreteres nacionals. Anys 2000 a 2002 
FONT: http://www.linternaute.com/0redac_actu/0407_juillet/08_accidents_de_la_route.shtml.  
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Les dades més rellevants que es poden extreure de la informació que proporciona el 

mapa, relatives a la densitat mitja observada en diferents xarxes viàries, són les 

següents: 

• A les autopistes hi ha 0,135 accidents per kilòmetre i per any, és a dir, en un 

total de 9.773 kilòmetres hi ha 3.963 accidents greus en 3 anys. 

• A les carreteres que no siguin autopistes hi ha 0,197 accidents per kilòmetre i 

per any, és a dir, en un total de 27.046 kilòmetres hi ha 15.953 accidents greus 

en 3 anys. 

• A les carreteres dels diferents departaments o del contat hi ha 0,039 accidents 

per kilòmetre i per any, el que significa que, en un total de 360.000 kilòmetres 

hi ha 41.702 accidents greus en 3 anys. 

2.2.2. Càlcul de l’Índex d’accidents Local a les carreteres franceses  

Alhora, França i en concret l’Observatori Nacional Interdepartamental de Seguritat de 

Carreteres publica un rànquing dels departament més perillosos a partir d’un Índex 

d’Accidents Local (o IAL; l'Indicateur d'Accidentologie Locale). Aquest es calcula en 

funció del número de morts, a més de considerar el tràfic i la distribució entre les 

diferents tipologies de vies, diferencia entre carreteres, zones rurals i zones urbanes. 

Així doncs, quan més gran sigui l’índex major serà el risc de patir un accident mortal. 

La Taula 1 cita els cinc departaments francesos amb major risc de partir un accident i 

els cinc que tenen un risc menor. 

 

CLASSIFIACIÓ DELS DEPARTAMENTS (Segons el risc de partir un accident) 

DEPARTAMENT IAL 

Eure-et-Loir 1,50 
Gers 1,48 

Sur de Córcega 1,47 
Yonne 1,46 

Vaucluse 1,41 
Ille-et-Vilaine 0,72 

Norte 0,71 
Essonne 0,66 
Rodano 0,63 
Val-d'Oise 0,60 

Taula 1. Classificació dels departaments en funció del risc de partir un accident, càlcul IAL. 
FONT: http://www.linternaute.com/0redac_actu/0407_juillet/08_accidents_de_la_route.shtml.  
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S’observa que les carreteres dels contats rurals són més perilloses que la resta, la 

qual cosa reforça la teoria que molts dels accidents que tenen lloc són fruit d’un mal 

estat de la via, ja que generalment les vies rurals estan en pitjors condicions que les 

carreteres convencionals o autopistes. Tot plegat, permet intuir la relació entre 

accidentalitat i mal estat de la infraestructura. 

 

3. ESTUDI DE L’ESTAT DE LES INFRAESTRUCTURES. 

3.1. iRAP; iNTERNATIONAL ROAD ASSESSMENT PROGRAMME  

El Programa Internacional d’Avaluació de Carreteres (iRAP) està encaminat i dedicat a 

salvar vides humanes a partir del disseny d’unes vies més segures per als ocupants 

del vehicles. Una breu descripció del programa queda recollida en la publicació [3]. 

Aquest programa s’encarrega d’inspeccionar l’estat de la carreteres amb la finalitat de 

proporcionar una informació real i fiable, a l’hora utilitza aquesta informació per actuar i 

minimitzar el número d’accidents de trànsit. 

 

Els objectius de l’iRAP són els següents; 

 

1) Generar i donar prioritat als programes d’alta enginyeria relacionats amb les 

contramesures relatives a la seguritat, utilitzant una mateixa metodologia a 

nivell mundial, a més de que aquesta sigui coherent. 

2) Treballar a una escala rentable i garantir reduccions en el número de morts o 

lesions greus en els accidents de tràfic, ja que fredament es pot dir que 

representen un cost econòmic important. 

3) Proporcionar la metodologia, la formació, les tècniques i les eines necessàries 

per tal de crear i mantenir la capacitat de treball nacional, regional i local. 

4) Compartir experiències i coneixements de programes eficaços, relatius a la 

seguretat vial, arreu del món. 

 

Tal i com afirma iRAP en la seva pàgina web « Cada any 1,2 milions de persones 

moren en accident de tràfic i el número de ferits greus podria ser tan elevat com 50 

milions de dòlars ». En termes generals es pot parlar de xifres esgarrifants, ja que la 

principal causa de mort de nens i adolescents d’entre 10 i 24 anys, són els accidents 

de tràfic.  
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Sovint s’apunta a l’error humà com a causa de l’accident i en la majoria de casos es 

veritat. És per aquest motiu que en general s’ha actuat sobre els conductors amb la 

finalitat de millorar la seguretat vial. Cal tenir present que l’error humà és molt difícil 

d’evitar, tot i que si que és cert que les potents campanyes sobre la conducció segura 

poden influir en les conductes humanes.  

 

Com que l’error forma part del caràcter humà, el que s’intenta actualment és actuar 

sobre els altres dos components dels trinomi, és a dir, el que es pretén és millorar la 

seguretat dels vehicles i l’estat de les infraestructures de transport. Si bé l’error humà 

és inevitable, si que es pot protegir als usuaris de la carretera a partir de la millora del 

disseny del cotxe i de les carreteres, ja quan l’energia cinètica despresa en un accident 

es absorbida pel vehicle i la via, i l’afectació als usuaris hauria de ser mínima. 

 

L’organisme internacional iRAP alhora està integrat per un conjunt de subprogrames 

repartits arreu del territori, és a dir, hi ha una sèrie de països que s’uneixen i actuen 

segons un programa comú. Aquests subprogrames són; 

 

• L’EuroRAP que integra diferents països de la Unió Europea. 

• L’AusRAP format per països australians. 

• L’USRAP integrat per diversos països d’Amèrica del Nord 

• El KiwiRAP que a banda de ser el més recent, integra la part de Nova Zelanda. 

 

L’iRAP està integrat per una sèrie de països, alguns d’ells amb un programa regional 

propi, com podria ser el cas de l’EuroRAP als països europeus, l’AusRAP a Australia, 

l’USRAP a Amèrica del Nord i el KiwiRAP a Nova Zelanda. D’altres estan sota el 

control i supervisió del propi iRAP, com seria el cas de Costa Rica, Perú, Xile, 

Argentina, Nigèria, Kenya, Sudàfrica, el Vietnam o Malaysia.  

 

La Figura 2 il·lustra la distribució dels països que formen part de l’iRAP, així com la 

situació dels diversos subprogrames que l’integren i els països que inclosos en 

cadascun d’ells. 
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Figura 2. Distribució dels països que formen part de l’iRAP  
i països associats als diferents subprogrames. 
FONT: http://www.irap.net/partner-countries.aspx 

 

3.1.1. L’EuroRAP; European Road Assessment Programme 

EuroRAP és un programa europeu que s’encarrega d’avaluar les carreteres dels 

diferents països que integren la Unió Europea. Es tracta d’una organització sense ànim 

de lucre els membres de la qual són organitzacions automobilístiques, les autoritats de 

les carreteres nacionals i regionals de cada país, a més dels diferents experts escollits 

per EuroRAP, que aporten els seus coneixements a la causa. Alhora, l’EuroRAP està 

associat amb l’EuroNCAP (European New Car Assessment Programme). Aquest es un 

programa independent que avalua la seguretat dels vehicles i atorga a cada model una 

classificació per estrelles. Igual que l’EuroNCAP, l’EuroRAP avalua l’estat de les 

carreteres i fa un classificació en estrelles, tal com s’explica en la publicació [4]. 

 

EuroRAP té com a objectiu proporcionar una classificació de les diferents carreteres 

de la Unió Europea en termes de seguretat vial, unificant el criteri d’avaluació i els 

paràmetres estudiats arreu del territori. Per fer-ho utilitza el protocol RPS, descrit en el 

CAPÍTOL III. Programa EuroRAP. Projecte RPS.  

 

L’EuroRAP estudia els elements de seguretat passiva de la via, és a dir, aquelles tals 

que, en cas de produir-se un accident, redueixen la probabilitat de que les lesions 

siguin greus o mortals. En determinades situacions el cost que té salvar una vida pot 

ser tan poc com aplicar pintura per proporcionar indicacions clares de la ruta a seguir, 
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o bé, la col·locació de barreres de seguretat per evitar els xocs amb els objectes 

situats als laterals de la via. 

 

Els països que formen part d’aquest programa són; Bèlgica, Croàcia, República Txeca, 

Gran Bretanya, Itàlia, Països Baixos, Irlanda del Nord, República d’Irlanda, Polònia i 

Eslovàquia, a més des del RACC s’ha executat; Espanya i Catalunya, durant els anys 

2005 i 2006, Múrcia al 2008, enguany s’ha treballar am França i la regió de Lazio a 

Itàlia, i de cara al 2010 hi ha previst fer les carreteres de la Diputació de Lleida. 

 

En el capítol III del document s’explica de forma àmplia, clara i detallada, el 

funcionament del programa EuroRAP en concret, ja que les carreteres estudiades són 

de França. En conseqüència cal descriure íntegrament el programa i el protocol 

aplicat, amb l’objectiu de comprendre millor els resultats obtinguts i tenir l’artilleria 

necessària per aplicar l’auditoria de seguretat vial a França. Resulta imprescindible 

conèixer minuciosament el programa i protocol, de lo contrari, els errors que hi poden 

haver a l’hora d’avaluar la carretera, poden portar a una mala classificació de la 

mateixa i, per tant, es falsejarien els resultats obtinguts.  

 

3.1.2. L’AusRAP; Australian Road Assessment Programme 
 

El programa d’avaluació australià de carreteres es una iniciativa de l’Asutralian 

Automobile Association (AAA), a més del propi estat i dels diferents clubs 

d’automòbils. AusRAP treballa conjuntament amb l’ANCAP o Australian New Car 

Assessment Programme que atorga a cada vehicle una classificació per estrelles 

segons la seguretat vial de cadascun i, a l’hora, s’obté un mapa de risc d’accidents 

greus o mortals. 

 

L’objectiu de l’AusRAP es avaluar l’estat de les carreteres australianes i proporcionar 

una classificació de les mateixes a partir d’una puntuació en forma d’estrelles. La 

finalitat de tot plegat es aconseguir una infraestructura segura pels usuaris de la via. 

 

A diferència d’altres programes RAP, l’AusRAP utilitza dos protocols d’actuació per 

avaluar la seguretat de les carreteres. El primer utilitza els mapes de risc d’accidents 

amb ferits i tenint en compte el flux de trànsit. El segon proporciona una classificació 

de les carreteres en funció de les estrelles obtingudes i no té en compte, a diferència 

del primer protocol, la història d’un accident. 
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3.1.3. USRAP; United States Road Assessment Programme 
 

L’USRAP es un programa de treball que, amb col·laboració amb altres organismes, 

lluita per millorar la seguretat de les carreteres americanes, en concret les d’Amèrica 

del Nord. Per fer-ho utilitza tres protocols; el primer consisteix en l’elaboració dels 

mapes de risc de la vies, mentre que el segon consisteix en fer un seguiment del 

rendiment i garantir la continuïtat en l’estudi de la seguretat vial, i, finalment, la 

classificació per estrelles. 

 

L’USRAP utilitza quatre tipus de mapes de risc basats en les diverses mesures de 

seguretat; 

1) La densitat d’accidents per kilòmetres amb lesions mortals o greus. 

2) La taxa d’accidents per kilòmetres amb lesions mortals o greus. 

3) La relació entre la taxa d’accidents per kilòmetre mortals o greus i la taxa 

d’accidents promig d’una carretera similar. 

4) L’estalvi de possibles accidents greus o mortals. 

 

Actualment es treballa amb els protocols de seguiment i de classificació per estrelles i 

estan en ple desenvolupament. Aquests permeten, a més de la valoració de l’estat de 

la via, estudiar la relació cost-benefici de les contramesures en determinats llocs, 

concretament en aquells on la carretera presenti pitjors condicions. 

 

Formen part d’aquest programa els clubs d’automòbils de la AAA, l’Aliança Americana 

d’Usuaris d’Autopistes, l’Administració Federal de Carreteres, l’American Association 

of State Highway and Transportation Funcionarios, l’Associació Nacional d’Enginyers 

del Contat, l’Institut d’Enginyers de Transport i l’American Traffic Safety Services 

Association. A més hi participa l’EuroRAP, l’AusRAP i l’iRAP. 

 

3.1.4. KiwiRAP; New Zealand Road Assessment Programme 

KiwiRAP es un programa d’avaluació de l’estat de les carreteres a Nova Zelanda i que, 

alhora forma part del programa internacional iRAP. 

 

El principal objectiu del programa KiwiRAP és el d’aconseguir unes carreteres més 

segures, per fer-ho avalua de forma sistemàtica el risc de partir un accident i, a més, 

identifica els trams deficients de la via.  
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Formen part d’aquest programa organismes com; l’Associació d’Automòbils de Nova 

Zelanda, el Ministeri de Transport, l’Agència de Transports de Nova Zelanda i la Policia 

de Nova Zelanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


