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1. EL PROGRAMA EuroRAP 

1.1. DEFINICIÓ DEL PROGRAMA EuroRAP 

L’EuroRAP (European Road Assessment Programme) respon a les inicials d’un 

consorci internacional europeu sense ànim de lucre amb seu principal a Brussel·les. 

Aquest el formen diferents administracions públiques dels Estats Membres de la Unió 

Europea amb competències relatives a la seguretat vial, a més de clubs d’automòbils 

de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA). 

 

La metodologia EuroRAP tracta d’oferir una fotografia d’aquells trams de la carretera 

en els quals, tenint en compte els volums de tràfic que registren, el risc de patir un 

accident és més gran. 

 

El projecte EuroRAP ha servit per demostrar, entre altres coses que, el risc de patir un 

accident, ja sigui mortal o amb lesions greus, pot variar en funció de la carretera per on 

es circuli, independentment de si les diferents carreteres estudiades formen part d’una 

mateixa xarxa o d’un mateix país. Així doncs, un dels principals objectius del programa 

respon a la necessitat d’informar als usuaris de la carretera del risc que tenen de partir 
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un accident mortal o amb lesions greus, atenent a registres històrics d’accidentalitat. 

D’altra banda, pretén donar peu a la possible actuació de les autoritats i 

administracions competents sobre les vies en pitjor situació. 

 

Dins dels programa EuroRAP s’ha elaborat un grup de treball encarregat de 

desenvolupar un protocol europeu únic d’actuació, el Road Protenction Score (RPS). 

Aquest protocol, tal com es veurà en capítols següents, té per objectiu unificar els 

criteris d’avaluació dels elements de seguretat passiva i activa d’una via.  

 

Un dels principals objectius del programa EuroRAP és el d’estimular l’interés i 

despertar la curiositat enginyeril per tal d’aconseguir una comparació internacional de 

les diferents xarxes viàries, amb la finalitat d’aconseguir una xarxa més segura i, en 

certa manera, homogènia en tots els països que configuren la Unió Europea. Són els 

enginyers els que poden discutir i contrastar si una carretera és més o menys segura 

respecte a una altra de la mateixa tipologia, independentment de si formen part o no 

d’un mateix país. En conseqüència, són aquestes mateixes persones encarregades de 

dissenyar i construir la via, les que poden intervenir en fer una millor planificació, 

posant èmfasi en termes de seguretat vial. Cal recordar que la seguretat vial és una 

variable del trànsit directament relacionada amb el número de víctimes, ja sigui mortal 

o lesions greus. 

 

La importància de la variable seguretat vial es fa més evident si es té en compte que 

les causes de la mort dels grups d’entre 18 i 24 anys és per accident de trànsit. A 

voltant de 40.000 persones moren cada any en els països que formen la Unió 

Europea. Aquestes són xifres esgarrifants, a les quals s’hi ha de sumar els costos 

sanitaris en termes d’assistència mèdica i urgències, valors que superen els 100.000 

milions d’euros l’any. 

 

EuroRAP ofereix la possibilitat de comparar les carreteres de diferents països, 

unificant i aplicant els mateixos criteris, i analitzant els mateixos sistemes de protecció, 

a través de l’aplicació del programa d’inspeccions RPS. 

 

 

1.2. MOTIVACIÓ DEL PROGRAMA EuroRAP 

En relació a tots els arguments esmentats anteriorment i considerant la creixent 

importància dels factors de seguretat vial a les carreteres, resulta molt interessant i, 
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alhora, eficient, plantejar una auditoria de seguretat. En el cas estudiat, la Xarxa de 

Carreteres de França, pels següents motius: 

 

1. Després de que països de la Unió Europea com; Gran Bretanya, Suècia o 

Espanya, i davant del desenvolupament que està tenint arreu del món en 

països com Australia o indrets com Sud-Amèrica, França vol sumar-se i, alhora 

aportar el seu gra d’arena, en el projecte, responent a la idea inicial de 

comparar i unificar els criteris d’actuació en termes de seguretat vial.  

 

2. La posada en funcionament del programa EuroRAP permet al país en qüestió, 

en aquest cas França, integrar-se, encara més, a la idea d’unió que promou la 

pròpia Unió Europea. A més permet igualar, comparar i aportar coneixements 

entre els països que participen en el programa. 

 

3. S’aposta clarament per la seguretat vial, variable cada cop més reconeguda, 

valorada i decisiva a l’hora d’actuar en la millora de les infraestructures.  

 

4. Millorar la seguretat de les carreteres, si més no, tenir la possibilitat de fer-ho, a 

més de conèixer els punts o trams on la xarxa presenta irregularitats. Tot 

plegat, permet fer coneixedores de la situació actual, en termes de seguretat 

vial, a les autoritats competents.  

 

Amb la posada en funcionament de les inspeccions ens carreteres, França es 

posiciona com un país més que s’ofereix a aquest tipus d’estudis, que a més de tenir 

gran prestigi, implementa el número de països que lluita per millora la seguritat vial. 

 

 

1.3. OBJECTIUS 

Després de conèixer que és el programa EuroRAP i de saber quins han estat els punts 

que han motivat a França per formar-ne part, es pot concloure que el principal objectiu 

és conèixer l’estat actual de la xarxa de carreteres francesa, arribant a una 

classificació de les mateixes per estrelles (en cinc nivells) dacord amb el protocol RPS 

(Road Protection Score).  
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2. EL PROJECTE RPS (Road Protection Score) 

2.1. DEFINICIÓ DEL PROTOCOL D’AVALUACIÓ RPS 

Els inicis del protocol RPS (Road Protection Score) cal cercar-los als països nòrdics, 

concretament; neix a partir d’una iniciativa sueca anomenada Visió Zero. Tal i com el 

seu nom indica el que es pretén és reduir a zero el número de morts en accidents de 

tràfic. En una primera aproximació les causes d’un accident estan relacionades amb 

les condicions humanes, ambientals, del vehicle i de la calçada. El factor ambiental 

està íntimament relacionat amb la conscienciació humana, ja un sap que ha d’extremar 

les precaucions davant les condicions adverses del temps. En relació al factor humà 

com a causa d’accidentalitat no es pot eliminar, ja que els conductors seguiran 

cometen errors en tan que són persones. Davant d’aquests errors, es el binomi 

vehicle-carretera el que ha d’actuar conjuntament per eliminar, en la mesura en que 

sigui possible, les lesions mortals. El consorci EuroNCAP (New Car Assessment 

Programme) fa més de deu anys que reclama als productors d’automòbils que 

s’augmenti la seguretat passiva dels vehicles en cas d’impacte. L’EuroRAP planteja 

que es millorin els elements de seguretat, no sols del vehicle com reclama EuroNCAP, 

sinó també de la infraestructura. Seguint amb aquesta idea, el projecte RPS planteja 

un protocol d’avaluació de l’estat de les carreteres amb l’objectiu d’analitzar els 

elements de protecció que presenta la via en cas d’impacte i minimitzar les lesions que 

poden partir els ocupants del vehicle. 

 

L’RPS es basa en que, tot i que els conductors compleixin amb totes les normes de 

conducció segura, atenent a límits de velocitats, utilització dels elements de seguretat 

com és el cas del cinturó de seguretat, considerant una conducció sòbria, etc. com a 

persones que són, sempre cometran algun error a l’hora de decidir, que pot 

desencadenar amb un accident mortal. El que es pretén és que, quan això passi, el 

binomi vehicle-carretera protegeixi als ocupants del vehicle i eviti les lesions mortals. 

Seguint amb aquest idea es pot parlar de “vies que perdonen”, és a dir, que davant 

d’una mala decisió humana que desencadenaria en un error mortal, siguin els 

elements de seguretat viària els que protegeixin als ocupants dels vehicles de patir un 

final fatal. En aquest sentit, s’intenta minimitzar l’efecte de l’energia cinètica en cas 

d’impacte, previsualitzant totes les possibles causes de danys, ja sigui obstacles, 

terraplens, barreres de seguretat, senyalització, etc. El protocol RPS suposa un 

complement a la política de tractament dels punts negres, ja que pretén avaluar el 
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nivell de seguretat en tota la xarxa, de manera contínua i no focalitzar les actuacions 

en elements puntuals. 

 

El problema de la seguretat recau en les lesions causades per l’energia cinètica que 

adquireix el vehicle i els seus ocupants, i que s’allibera en el moment de l’impacte. 

Considerant que la massa total del vehicle i els ocupants és manté constant, a mesura 

que augmenta la velocitat, l’energia cinètica també ho fa i, a més, de forma quadràtica. 

S’ha de considerar que les forces a les que se sotmet el cos humà en un impacte són 

quadràticament proporcionals a l’energia cinètica que allibera en l’impacte i, alhora, 

constitueixen les causes més directes de les lesions, o fins i tot la mort, quan se 

superen els límits biomecànics o de capacitat de resistència de les diferents parts del 

cos humà. En un xoc, la biomecànica determina de quina manera el cos humà 

absorbeix la energia que es desprèn en un accident (generalment no sobreviu a un 

impacte directe per sobre dels 40 km/h).  

 

Com ja s’ha dit, el vehicle ha d’actuar conjuntament amb la infraestructura viària per 

evitar lesions mortals en un accident de trànsit. Si bé és cert que quan un vehicle 

impacta contra algun element és el propi automòbil el que absorbeix part de l’energia 

cinètica, alhora aquest impacta contra elements constructius de la via i/o obstacles de 

la vora. Les possibilitats de supervivència dels ocupants augmenten si la 

infraestructura està construïda amb elements de seguritat que absorbeixen l’energia 

cinètica del vehicle, o bé si es troba lliure d’obstacles rígids de tal forma que l’energia 

es dissipa.  

 

En conseqüència, el binomi vehicle-infraestructura ha d’actuar conjuntament i sumar 

esforços per afrontar conjuntament les conseqüències d’un accident i minimitzar-ne els 

efectes. 

 

2.1.1. El consorci EuroRAP i el protocol RPS 

El programa EuroRAP ha estat l’encarregat de l’aplicació del projecte RPS (Road 

Protection Score), amb l’objectiu principal de reduir el número de víctimes mortals en 

accidents de trànsit. L’EuroRAP publica cada any, a més de 20 països de la Unió 

Europea, una classificació de les carreteres en termes de qualitat de la via i mitjançant 

la relació de l’accidentalitat i la intensitat mitja diària (IMD), i assigna un índex de risc a 

les carreteres amb l’objectiu de definir-ne la seguretat a partir de criteris únics i iguals 

per tots els països estudiats. 
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El consorci EuroRAP ha demostrat que el risc de patir un accident varia de forma 

significativa si es consideren dues carreteres de diferent tipologia encara que es trobin 

dins d’un mateix país. L’objectiu es aconseguir unificar els criteris d’actuació per tal 

d’evitar lesions greus o mortals en cas de patir un accident, proporcionant informació a 

l’usuari per conèixer el risc que ofereix cada carretera. A la vegada, també és pretén 

estimular la comparació entre els diferents països de la unió, a fi d’aprofitar la 

competició entre ells per aconseguir una infraestructura més segura i intercanviar 

coneixements. 

 

2.1.2. Informació proporcionada pel protocol RPS 

L’RPS consisteix en l’aplicació d’un protocol que avalua el grau de protecció de la 

carretera en funció de la seguretat que ofereixen els elements de la via davant d’una 

col·lisió, és a dir, la seguretat “passiva” o bé la seguretat que intervé un cop l’accident 

ja s’està produint. Aquest protocol francès avalua diferents paràmetres de la via que 

queden recollits en el manual [5]. 

 

El projecte EuroRAP estudia la seguretat dels ocupants d’un turisme, ja que no 

considera ni els vehicles pesats, ni els de dues rodes, ni tampoc els vianants. Alguns 

dels sistemes que s’haurien de considerar en un futur són els coneguts Sistemes 

Intel·ligents de Transport (SIT) que integren la infraestructura i els vehicles. 

 

El protocol RPS ofereix una classificació de les carreteres de tal forma que, en el cas 

d’un conductor que circula segons les normes viàries o codi de circulació, i amb un 

vehicle segur, el risc que té de patir lesions greus o mortals baixa a mesura que 

augmenta la classificació de carretera. Alhora, la classificació de la via que 

proporciona l’RPS permet identificar trams i no sols punts negres, on la seguretat 

passiva queda descoberta. 

 

2.1.3. Institucions i entitats implicades  

Les institucions i entitats que ham impulsat el projecte RPS i, alhora, hi estan 

directament relacionades, són; 

• Swedish National Road Adminsitration (SNRA), que correspon a les sigles de 

l’administració sueca de carreteres. 
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• Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt), laboratori del ministeri alemany de 

transport. 

• Transport Research Laboratory (TRL), laboratori del ministeri britànic de 

transport. 

• Ministterie van Verkeer en Waterstraat, corresponent al Ministeri de transport 

de Holanda. 

• NRA, corresponent al Ministeri de transports de Irlanda. 

• Algemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC), club de l’automòbil alemany. 

• Automobile Association Foundation, fundació britànica de seguretat vial. 

• Real Automòbil Club de Catalunya (Fundació de Seguretat Vial del RACC). 

 

Mentre els laboratoris i ministeris es dediquen a la investigació i el desenvolupament 

científic dels models en que es basa el protocol RPS, els clubs i les fundacions 

s’encarreguen d’aplicar el protocol de forma coordinada amb les administracions 

titulars de la infraestructura estudiada. Els tècnics d’investigació i desenvolupament 

que treballen en les administracions i laboratoris citats anteriorment han estat els 

encarregats d’estudiar, analitzar i desenvolupar el protocol d’actuació. Com pot 

observar-se al llistat, a més d’administracions i laboratoris de transport, també hi ha 

clubs d’automòbils i fundacions de seguretat vial, entitats que han ajudat al 

desenvolupament i aplicació del protocol. En general, aquest ha estat impulsat per 

països com Suècia, Gran Bretanya i Holanda, ja que conformen un conjunt de països 

de la Unió Europea on els registres d’accidentalitat són més baixos i, en conseqüència, 

empatitzen amb les estratègies que planteja la Comissió Europea i que es reflexen en 

la Directiva sobre la gestió de les infraestructures.  

 

2.2.  ELS OBJECTIUS DE L’RPS. 

El protocol RPS (Road Protection Score) té per objectiu principal estudiar la seguretat 

“passiva” d’una carretera i detectar aquells trams en els quals aquesta és deficient. La 

seguretat “passiva” es aquella que, una vegada l’accident s’està produint, ajuda a 

evitar lesions greus o, fins i tot, mortals. Seguint aquesta línia, l’RPS proporciona una 

classificació per estrelles de les diferents vies estudiades, que van de 1 fins a 4, de 

pitjor classificació en termes de seguretat passiva, a millor. L’estudi de la seguretat vial 

pot reflexar-se en una via o en una xarxa indistintament, ja que, en qualsevol cas, els 

criteris aplicats per avaluar-ne la seguretat seran els mateixos. Conseqüentment, els 

trams amb una pitjor classificació seran valorats com a tals amb l’objectiu de millorar-
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los amb inversions de cost ajustades. La idea general és aconseguir una 

infraestructura segura millorant aquells trams que obtinguin una pitjor classificació, 

segons el protocol RPS. 

 

El protocol RPS s’aplica segons una inspecció visual de la via, a través d’un conjunt de 

vídeos, que s’estudien com a fotografies instantànies o bé de forma contínua. 

D’aquesta inspecció se’n poden treure els elements de protecció de la via i extreure’n 

una classificació per estrelles, associades a un color. El procés seguit va des de 

l’adquisició de les imatges, enregistrades per un equip mòbil, el tractament en oficina a 

través del programa EuroRAP i mitjançant un software, i finalment l’aplicació del 

protocol RPS en laboratoris a Londres, Gran Bretanya.  

 

L’RPS valora la protecció que ofereix una determinada via als seus usuaris en cas de 

patir una de les tres tipologies d’accident següents;  

(1) Xoc frontal 

(2) Sortides de via 

(3) Col·lisions frontals-laterals en les interseccions. 

 

 

Figura 1. Codi d’estrelles i colors aplicat pel protocol RPS 
FONT: Contrato de Asistencia Técnica para el Anàlisis de la Red de Carreteras de la Región 

de Murcia según la Metodologia EuroRAP y Aplicación del Protocolo RPS. Any 2008. 

 

El protocol RPS permet als usuaris de la via saber, de forma visual, si aquesta està 

ben dotada o no d’elements de seguretat passiva i recau en les seves mans, en cas 
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d’haver-hi possibilitat d’elecció, escollir-la o no. Les carreteres que tinguin 3 o menys 

estrelles denoten una manca de seguretat pels ocupants del vehicle en cas de patir un 

accident i estan més exposats a patir lesions greus o mortals. L’objectiu de l’RPS es 

aconseguir una millora de la via o si més no, optimitzar la gestió en qüestions de 

conservació i explotació.  

 

3. LA METODOLOGIA DE L’RPS  

Seguidament es comentaran els passos a seguir en el tractament de les dades a 

través del protocol d’avaluació Road Protection Score. S’estudiarà quins són els 

paràmetres que s’avaluen en els tres tipus d’accidents; xoc frontal, sortida de via i 

col·lisió frontal-lateral en interseccions, a més de la recollida i el tractament de la 

informació, l’estudi detallat dels elements que s’avaluen i de les tipologies d’accidents, 

la protecció que ofereixen aquests elements en la via i, finalment, el càlcul que permet 

atorgar a cada carretera una classificació per estrelles. 

 

3.1. ASPECTES AVALUATS EN FUNCIÓ DE LA TIPOLOGIA D’ACCIDENT 

El protocol RPS valora quins elements s’han de considerar per minimitzar el nombre 

d’accidents mortals per xoc frontal, sortida de via i/o col·lisió frontal-lateral en les 

interseccions, és a dir, quins paràmetres tenen especial interès a l’hora d’evitar un 

accident i com influeixen en la reducció de les víctimes mortals.  

 

Les diferents tipologies d’accidents citats anteriorment, juntament amb els 

atropellaments de vianants i ciclistes, suposen més del 80% dels accidents mortals a 

les carreteres europees. D’altra banda, cal tenir present que es tracta d’una tipologia 

d’accidents en els que els elements constructius de la carretera tenen un paper 

important a l’hora d’evitar lesions mortals en els ocupants dels vehicles, cosa que no 

passa en el cas d’atropellament, en el que actuen altres factor no relatius als aspectes 

constructius de la via. 

 

El protocol RPS no solament té en compte la presencia o no dels elements de 

seguretat de la via, sinó que també considera la eficàcia dels mateixos. 

 

3.1.1. Elements de la infraestructura considerats en cas de xoc frontal.  

En general es produirà un xoc frontal entre dos vehicles quan un dels dos envaeixi el 

sentit contrari i per aquest hi circuli un altre vehicle. Les causes que porten a un 
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conductor a ocupar la direcció contrari poden ser varies i, alhora, adverses, per 

exemple, la son, l’enlluernament causat pel Sol, etc. El que interessa, de cara a l’estudi 

plantejat, es veure quins elements eviten o redueixen la possibilitat de patir un xoc 

frontal.  

 

L’RPS avalua la separació entre els sentits de circulació de la carretera. Analitza; 

• Existència o no de barrera de seguretat a la mitjana, aquesta pot ser metàl·lica 

o de formigó, sempre i quan estigui homologada per la Unió Europea. 

• L’amplada de la mitjana, mesurada com la distància entre els marges 

esquerres dels carrils de l’esquerra (segons el sentit de circulació) i desde 

l’exterior de la barrera o element de separació. 

• L’existència d’obstacles a la mitjana, com poden ser fanals o piles de ponts, 

entre d’altres. 

 

La Taula 1 recull, de forma concreta, els elements que es consideren; 

 
Taula 1. Elements de la via considerats per l’RPS en els xocs frontals. 

FONT: Contrato de Asistencia Técnica para el Anàlisis de la Red de Carreteras de la Región de 
Murcia según la Metodologia EuroRAP y Aplicación del Protocolo RPS. Any 2008. 

 

 

3.1.2. Elements de la infraestructura considerats en el cas de sortides de via. 

Igual que en el cas de xoc frontal, les causes per les que un vehicle pot sortir de la via, 

són diverses, però el que interessa es saber com minimitzar les lesions que poden 

patir els ocupants del vehicle un cop l’accident s’està produint. 
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El protocol RPS avalua la protecció lateral que ofereix la carretera i la perillositat dels 

obstacles que envolten la via. Per això s’analitzen els paràmetres següents; 

• La presència de barrera lateral, ja sigui metàl·lica o de formigó, sempre i quan 

estigui homologada per la Unió Europea.  

• La zona lliure d’obstacles existent en el lateral de la calçada, inclou la berma, 

és a dir, la distància entre la línia exterior del carril lateral fins a la finalització de 

la pavimentació. Resulta molt interessant aquest punt ja que quan s’està 

produint un accident, el temps de reacció del conductor pot reduir les lesions i, 

si la distancia pavimentada fins a l’objecte més proper és gran, aleshores el 

temps de reacció també és major. 

• El condicionament de desmunts, terraplens i/o barrancs, que en moltes 

ocasions poden reduït la gravetat dels accidents. 

 

En concret, els elements considerats, són; 

Taula 2. Elements considerats en les sortides de via. 
FONT: Contrato de Asistencia Técnica para el Anàlisis de la Red de Carreteras de la Región de 

Murcia según la Metodologia EuroRAP y Aplicación del Protocolo RPS. Any 2008. 

 

3.1.3. Elements de la infraestructura considerats en el cas de col·lisions frontals-

laterals en interseccions 

Generalment, les col·lisions frontals – laterals tenen lloc en interseccions, en aquest 

cas el protocol RPS avalua i analitza les característiques de cada intersecció i la 

freqüència en que es presenten en el transcurs de la via.  
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Les interseccions es poden considerar com paràmetres puntuals en una carretera, ja 

que es troben en una determinada situació, per tant resulta interessant considerar la 

repetibilitat de les mateixes i no només les seves característiques (semaforitzada, carril 

de gir, stop, etc.). En una via, quan més interseccions hi hagi més alta serà la 

possibilitat de patir lesions per col·lisions frontals – laterals.  

 

L’RPS destaca la presència de; 

• Carril de gir central 

• La senyalització de la intersecció, és a dir, si hi ha presència de senyals que 

informin al conductor de l’existència d’una cruïlla. 

• La semaforització de la intersecció. 

• La tipologia de la intersecció, si es tracta d’una intersecció a 4 braços, 3 

braços, rotonda, accés o intersecció menor, etc. 

 

La Taula 3 recull els elements a considerar en cas d’un xoc frontal – lateral en una 

intersecció;  

 

Taula 3. Elements considerats en accident per col·lisions frontals – laterals en intersecció. 
FONT: Contrato de Asistencia Técnica para el Anàlisis de la Red de Carreteras de la Región de 

Murcia según la Metodologia EuroRAP y Aplicación del Protocolo RPS. Any 2008. 
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3.1.4. Finalitat d’avaluar els paràmetres en funció de la tipologia d’accident  

En funció de la velocitat màxima de circulació i de les puntuacions dels elements de 

seguretat passiva en els tres tipus d’accidents considerats, s’obté una classificació per 

estrelles (desde 1 fins a 5) i un mapa per colors, en funció de la perillositat de la via.  

 

L’objectiu principal és el d’aconseguir una imatge real i actualitzada de la situació 

actual de la infraestructura en cada tram i no només punts negres, a més de tenir la 

informació suficient per millorar-ne la seguretat passiva. Addicionalment, s’analitza el 

cost de les contramesures que permetran eliminar els percentatges de trams d’una via 

amb dues o menys estrelles, és a dir, es pretén aconseguir una infraestructura de 3 o 

4 estrelles i, en el millor dels casos de 5.  

 

3.2. ADQUISICIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ DE CAMP 

La informació, d’una banda, cal recollir-la i, de l’altra, tractar-la, per tal d’aconseguir 

una presentació final dels resultats obtinguts de l’estudi. Seguidament, es descriuran 

els mètodes i sistemes de recollida i tractament de la informació que proporciona la 

infraestructura. 

 

3.2.1. Elements del sistema d’adquisició de la informació 

Els mètodes de captació d’informació es basen en el recorregut per la carretera a 

estudiar, aquest mètode es dur a terme a partir de la tecnologia Hawkeye 2000, 

mitjançant l’equip Hawkeye Adquisition que inclou software i hardware específics per la 

inspecció en carreteres. 

L’adquisició de dades es fa mitjançant la fotografia d’alta resolució cada 10 metres 

recorreguts. Aquestes imatges queden directament emmagatzemades en la unitat que 

dur a l’interior el vehicle d’inspecció, a més de quedar clarament referenciades 

geogràficament a partir de les coordenades de latitud i longitud. Tanmateix, també 

s’enregistra la distància recorreguda respecte l’origen.  

 

L’equip de captació de dades consta bàsicament de dos elements; els auditors i un 

vehicle equipat amb la tecnologia necessària per la inspecció.  

 

En general els auditors són dues persones físiques, la primera encarregada de la 

conducció del vehicle d’inspecció i la segona de la recollida de les dades mitjançant el 

Hawkeye Adquisition, inclòs en l’interior de l’automòbil equipat. El sistema Hawkeye 
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està format per un conjunt de dispositius tecnològics d’última generació que permeten 

recollir les dades de forma òptima. La velocitat de captura de la informació no està 

definida pel sistema, sinó que ve donada per la velocitat de referència de la carretera.  

 

L’adquisició de dades es fa a través d’un vehicle equipat tecnològicament, en el cas 

que ocupa, es tracta d’un automòbil de la Fundació RACC anomenat Movitest i que 

està integrat per unes càmeres digitals, un GPS, un odòmetre, un ordenador integrat 

en el propi vehicle i un sistema d’alimentació intern conegut amb el nom de “sistema 

heartbeat” 

 

Les càmeres digitals, encarregades de fer les fotografies d’alta resolució cada 10 

metres recorreguts i permet avaluar els diferents paràmetres del protocol RPS. 

Aquestes càmeres ocupen la part superior del vehicle, ja que es el punt des d’on es té 

una millor vista de la via i ni interfereixen en la conducció còmoda i segura del vehicle. 

 
Figura 2. Càmeres digitals d’adquisició d’imatges pel tractament RPS. 

FONT: Recull fotogràfic de la Fundació RACC 

 

 

La unitat de GPS s’encarrega de geo-referenciar les fotografies. L’error comés és de 

l’ordre de 3 metres respecte la distància real. Aquest element també ocupa la part 

superior del vehicle, ja que d’aquesta manera és té una millor visió dels satèl·lits. 

 
Figura 3. Al centre pot observar-se el sistema de posicionament per satèl·lit, GPS. 

FONT: Recull fotogràfic de la Fundació RACC 
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L’odòmetre, s’encarrega de donar l’ordre al sistema per fer la fotografia dacord amb la 

distància recorreguda, és a dir, cada 10 metres recorreguts. A més mesura la distància 

recorreguda pel vehicle. Se situa a la roda de l’automòbil. 

 
Figura 4. Al centre pot observar-se el sistema de posicionament per satèl·lit, GPS. 

FONT: Recull fotogràfic de la Fundació RACC 

 

L’ordenador del vehicle, a més d’enregistrar les dades proporcionades per la 

infraestructura avaluada, permet controlar el correcte funcionament del sistema i 

adaptar les condicions climatològiques i de llum en temps actual. Es col·loca al seient 

de copilot, a prou distància del conductor, amb la finalitat d’evitar-li molèsties i 

distraccions al volant. No ocupa gairebé espai i la seva manipulació es dur a terme de 

forma còmoda. 

 

 
Figura 5. Ordenador a bord del vehicle d’inspecció i adquisició de paràmetres. 

FONT: Recull fotogràfic de la Fundació RACC 
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L’ordenador del vehicle dur incorporat un software específic d’adquisició de la 

informació, també conegut amb la terminologia anglesa, Adquisition launcher 

(Onlooker live). La funció d’aquest software és la de controlar els diferents elements 

del sistema durant la inspecció visual i en moviment de la infraestructura a avaluar.  

 

Tanmateix també permet altres aplicacions; 

 

(1) En primer lloc es poden tractar algunes de les característiques que influeixen 

en el funcionament de les càmeres, com poden ser la velocitat del vehicle i els 

punts de referència, ja siguin preestablerts o introduir-ne de nous. D’altra 

banda, es poden identificar situacions a mesura que evoluciona la conducció. 

(2) Alhora, també es pot dur a terme la prèvia configuració al inici de la inspecció, 

per exemple, es pot introduir el nom de la via a estudiar, introduir punts de 

referència o controlar la velocitat a la qual es vol fer la inspecció. 

(3) Finalment, permet manejar de forma fàcil i còmoda el programa durant la 

inspecció, iniciar o finalitzar l’aplicació, visualitzar les imatges d’alta resolució, 

adaptar les càmeres a les condicions climàtiques i de visibilitat, i controlar la 

visió de satèl·lits (com a màxim 11). 

 

Seguidament s’adjunta una impressió de la pantalla del software; 

 

 
 

Figura 6. Impressió de la pantalla de control, durant la adquisició de dades. 
FONT: Impressió de la pantalla del vehicle Movitest del RACC Fundació. 
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El sistema “heartbeat” tal com el seu nom indica constitueix el “cor” del sistema, ja que 

per ell hi passen tots els elements que el componen. S’encarrega de relacionar les 

imatges capturades per les càmeres digitals, les coordenades geogràfiques de latitud i 

longitud que enregistra el GPS, la distància recorreguda recollida per l’odòmetre i és la 

font d’alimentació i funcionament de l’ordenador integrat en el vehicle. El sistema 

“heartbeat” va incorporat a la part posterior del vehicle que s’encarrega d’inspeccionar 

la carretera i és connecta a la resta d’elements del sistema a partir d’un conjunt de 

cables, degudament protegits. 

 

 

3.2.2. Software de tractament de la informació inspeccionada. 

El software de tractament de la informació o Processing Toolkit (Back-office) se situa 

en una oficina o lloc físic, amb l’objectiu de visualització de les imatges adquirides 

durant el recorregut per la via, a través de les quals, es poden observar els diferents 

paràmetres de que disposa la infraestructura en termes relatius a la seguretat vial, a 

l’igual que les seves mancances. Les imatges es prenen cada 10 metres, però 

l’avaluació es fa cada 100 metres. 

 

El software permet omplir un formulari que aplica de forma directa el protocol RPS 

cada 100 metres de recorregut, és a dir, es pot tenir un inventari cada 100 metres dels 

diferents paràmetres que estableix el protocol RPS. Un cop creada la base de dades, 

se’n treu un arxiu de sortida en format CSV, amb el que s’alimenta l’aplicació del càlcul 

de les estrelles de l’RPS. 

 
 

Figura 7. Sistema heartbeat. 
FONT: Recull fotogràfic de la Fundació RACC 
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3.3. AVALUCIÓ DELS NIVELLS DE PROTECCIÓ 

Des dels anys 80 i fins als nostres dies, les diferents administracions s’han encarregat 

de fer una avaluació continuada dels accidents. Estudis detallats de les causes 

d’aquests han demostrat que els nivells de protecció dels diferents element de la via 

depenen del tipus d’accident que es produeixi, és a dir, per exemple, no tindrà el 

mateix efecte la col·locació d’una barrera lateral en el cas d’un accident per sortida de 

via (on serà determinant la seva presència) que en el cas d’un xoc frontal – lateral en 

una intersecció (on no intervé l’existència de barrera lateral). 

 

Les conseqüències d’un accident de tràfic depenen de la tipologia d’accident (xoc 

frontal, sortida de via i col·lisió frontal – lateral en intersecció), dels elements de 

protecció de la via i de la velocitat del vehicle. 

 

Abans de comentar les diferents valoracions del risc de les mesures de contenció, ja 

sigui per xocs frontals, sortides de via i col·lisions frontals – laterals en interseccions 

cal apuntar que les taules que s’adjunten en aquestes valoracions corresponen a una 

versió anterior del protocol aplicat en que només és considerava una classificació de 

fins a 4 estrelles. La versió moderna de les taules encara no existeix ja que França ha 

estat el primer país on s’ha aplicat i fruit d’aquest treball s’obtindrà una publicació amb 

els paràmetres actuals. Malgrat tot, la classificació de 5 estrelles està considerada com 

un premi a aquelles carreteres o als seus trams on la seguretat passiva és òptima i, en 

conseqüència, la puntuació de 5 estrelles està molt limitada i restringida. 

 

Seguidament s’adjunta la taula amb la relació dels colors que de la versió antiga. 

 

 

Figura 8. Codi d’estrelles i colors aplicat pel protocol RPS 
FONT: Contrato de Asistencia Técnica para el Anàlisis de la Red de Carreteras de la Región 

de Murcia según la Metodologia EuroRAP y Aplicación del Protocolo RPS. Any 2008. 
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3.3.1. Valoració del risc de les mesures de contenció en els xocs frontals 

La taula següent pretén reflectir la valoració que rep cada element considerant 

diferents velocitats de circulació, sempre dins de la legalitat. 

 

Taula 4. Valoració dels riscos de les mesures de contenció en els xocs frontals 
FONT: TRL 

 

3.3.2. Valoració del risc de les mesures de contenció en les sortides de via 

Aquests tipus d’accidents estan condicionats per la presència d’obstacles laterals i la 

seva proximitat a la línia de conducció.  

 

Taula 5. Valoració dels riscos de les mesures de contenció en sortides de via.  FONT: TRL 
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Es considera com a zona eficaç de seguretat aquella distancia que va des de la part 

interior de la línia exterior del carril fins al primer objecte, sempre que estigui 

pavimentada. Una pendent en la zona eficaç de la carretera pot significar un augment 

o una disminució de la longitud recorreguda pel vehicle que està sortint de la via. Així 

doncs, una pendent ascendent es tradueix en una reducció de la longitud recorreguda 

pel vehicle, la qual cosa significa, un augment de la zona eficaç de seguretat ja que es 

produeix una desacceleració que afavoreix el retorn del vehicle a la via. En el cas de 

que la pendent sigui descendent, es produeix just l’efecte contrari, ja que augmenta la 

longitud recorreguda pel vehicle abans d’abandonar la via i, en conseqüència, 

disminueix la zona eficaç de seguretat.  

 

A la vista de la influència de la pendent en la zona eficaç de seguretat, cal tenir present 

la inclinació i actuar en conseqüència en la implementació del protocol RPS. Tenint en 

compte aquest factor s’aplica un coeficient de correcció dacord amb la taula següent: 

  

Taula 6. Coeficients de correcció en funció de la inclinació de la zona eficaç de seguretat. 
FONT: El programa EuroRAP. El projecte RPS a Catalunya. Any 2007 

 
 

 

3.3.3. Valoració del risc de les mesures de contenció en les col·lisions frontals –     

laterals en les interseccions. 

El tipus d’intersecció i el lloc on es troba situada són els dos factors a valorar per tal 

d’evitar lesions mortals. La taula següent reflecteix com s’avaluen els riscos provocats 

per cada tipus d’intersecció segons el protocol RPS. 
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Taula 7. Valoració dels riscos de les mesures en col·lisions frontals – laterals en interseccions. 
FONT: TRL 

 

 

3.4. CÀLCUL FINAL DE LES ESTRELLES RPS. 

Com ja s’ha vist en la teoria exposada fins ara, el protocol RPS considera tres 

tipologies d’accidents; xoc frontal, sortida de via i col·lisió frontal – lateral a les 

interseccions. El càlcul definitiu de les estrelles es fa mitjançant la ponderació de les 

valoracions parcials de cada tipologia d’accident. Tot i això, cal tenir present el pes que 

té cada tipologia d’accidents, ja que, per exemple, en un tram d’una determinada 

longitud pot donar-se el cas de que no hi hagi cap intersecció, de manera que la 

probabilitat de patir un accident mortal per col·lisió frontal – lateral es inexistent. El pes 

de cada tipologia depèn dels accidents mortals o amb lesions greus enregistrats a 

nivell europeu. La distribució de probabilitats que permet comparar diferents carreteres 

arreu d’Europa és la següent: 
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31%

43% 26%

Accident per sortida de via

        Accident per col·lisions 

frontals - laterals en interseccions

Accident per xoc frontal  

Figura 9. Distribució dels accidents a Europa. Dades base per la ponderació final. 
FONT: Contrato de Asistencia Técnica para el Anàlisis de la Red de Carreteras de la Región de 

Murcia según la Metodologia EuroRAP y Aplicación del Protocolo RPS. Any 2008. 

 

 

Una vegada coneguts els percentatges que representen cada tipologia d’accident i 

conegudes les estrelles que ha obtingut la carretera segons el tipus d’accident, es 

calcula les estrelles finals de la carretera de la forma següent: 

Taula 8. Càlcul de les estrelles RPS 

 

 

 

 
 

 

NÚMERO FINAL D’ESTRELLES 

Ponderació de les estrelles 
RPS segons tipologia d’accident 

Estrelles segons 
tipologia d’accident 

 

Número d’estrelles en sortides de via x 0,43  
 

A 

Número d’estrelles en col·lisions frontals – laterals x 0,26  B 

Número d’estrelles per xocs frontals x 0,31  C 

 Número total d’estrelles de la via = A + B + C 


