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1. ANÀLISI DELS RESULTATS. 

1.1. COMPARACIÓ ENTRE LA SIUTACIÓ ACUTAL I L’”ESCENARI FUTUR”.  

Una vegada aplicades les contramesures pertinents s’han reenviat els nous arxius 

“csv” a Anglaterra per ser calculats de nou i poder verificar si les millores tenen una 

repercussió real en la infraestructura. 

 

A mode de definició, és considera que la situació en que es troba la N21 és la “situació 

actual”  i, en endavant es considerarà l’”escenari futur” l’estat de la carretera un cop 

aplicades les contramesures citades en el CAPÍTOL V. ANÀLISI DE COSTOS. 

 

La comparació entre estats s’analitza, en primer lloc, en general i després, segons la 

tipologia d’accident. 
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1.1.1. Comparació general entre escenaris 
 

CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES DE LA N21. (star ratings) 

Categoria  
Longitud 

“situació actual” 
(km) 

% 
“Situació 
actual” 

Longitud 
“escenari futur” 

(km) 

% 
“Escenari   

futur” 

 0 0 0,4 1 

 1,1 3 5,5 14 

 
4,6 11 23,8 59 

 24,9 62 4,8 12 

 9,8 24 5,9 15 

TOTAL 40,3 km 100% 40,3 km 100% 

Taula 1. Classificació general RPS de la carretera nacional N21. 
 

SITUACIÓ ACTUAL DE LA N21 
 

ESCENARI FUTUR DE LA N21 

 

Figura 1. Gràfic sectorial de classificació general RPS de la N21. 
 

 
 

Figura 2. Estat de les carreteres en les dues situacions. 
FONT: www.irap.net 
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En primer lloc, tot i que no s’han eliminat els trams amb una classificació igual o 

inferior a les dues estrelles, sí que és cert que la reducció de quilòmetres amb aquesta 

situació ha disminuït considerablement. Actualment, la N21 presenta 9,8km amb una 

estrella, mentre que, aplicant les millores plantejades en el capítol anterior 

s’aconsegueix reduir aquesta longitud a 5,9km, és a dir, es passa del 24% de la via 

amb una estrella al 15%. La categoria de dues estrelles també ha sofert millores 

importants, passant de 24,9km a 4,8km, és a dir, disminuint el percentatge del 62% al 

12%.  

 

La diferència més important recau en la classificació de tres estrelles. Si bé actualment 

existeixen 4,6km (un 11%) amb tres estrelles, en l’escenari futur aquesta longitud 

augmenta a 23,8km, és a dir, el 59% de la carretera té tres estrelles. Amb aquesta 

millora s’assoleix la situació habitual de les carreters nacionals, ja que la immensa 

majoria d’elles estan classificades amb tres estrelles de mitjana. 

 

En el cas de les quatre estrelles les millores també són remarcables, ja que del 3% de 

la carretera amb aquesta classificació s’ha passat al 14%. 

 

Per últim, la menor variació està en les cinc estrelles, però, tal i com ja s’ha comentat 

aquesta puntuació està reservada a aquells trams de la via en perfectes condicions i 

resulta poc habitual trobar-los. Tot i que la variació ha estat molt minsa, n’hi ha hagut 

prou per aconseguir un 1% de la carretera i, almenys, tenir-hi representació. 

 

1.1.2. Comparació segons les sortides de via. 
 

CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES DE LA N21. Sortida de via. 

Categoria  
Longitud 

“situació actual” 
(km) 

% 
“Situació 
actual” 

Longitud 
“escenari futur” 

(km) 

% 
“Escenari  

futur” 

 2 5 4,3 11 

 12,5 31 18,1 45 

 
10,9 27 14,1 35 

 11,7 29 3,7 9 

 3,2 8 0,1 0 

TOTAL 40,3 km 100% 40,3 km 100% 

Taula 2. Classificació RPS de la carretera nacional N21 en el cas de sortides de via. 
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SITUACIÓ ACTUAL DE LA N21 ESCENARI FUTUR DE LA N21 
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Figura 3. Gràfic sectorial de classificació RPS de la N21 en cas de sortides de via. 

 

En el cas d’una estrella s’ha aconseguit plenament l’objectiu plantejat, és a dir, s’ha 

eliminat els trams amb aquesta classificació. Això s’ha assolit gràcies a les 

contramesures plantejades que bàsicament han consistit en col·locar barrera de 

seguretat metàl·lica (en 25km aproximadament) i pavimentar la berma (al llarg de 

28km). 

 

Un altre aspecte a destacar és la reducció del 29% al 9% de la puntuació de dues 

estrelles, és a dir, s’ha passat de 17,7km a 3,7km. 

 

Aquestes disminucions en la longitud pitjor classificada s’han traduït amb un augment 

dels quilòmetres amb millor puntuació per estrelles. L’augment més significatiu es 

troba en les cinc estrelles que duplica la longitud, passant de 2k a 4,3km. 

 

1.1.3. Comparació segons els xocs frontals. 
 

CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES DE LA N21. Xocs frontals. 

Categoria  
Longitud 

“situació actual” 
(km) 

% 
“Situació 
actual” 

Longitud 
“escenari futur” 

(km) 

% 
“Escenari  

futur” 

 0 0 0 0 

 0,4 1 7,8 20 

 
4,4 11 11 27 

 9,3 23 14 35 

 26,2 65 7,5 19 

TOTAL 40,3 km 100% 40,3 km 100% 

Taula 3. Classificació RPS de la carretera nacional N21 en el cas de xocs frontals. 
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SITUACIÓ ACTUAL DE LA N21 ESCENARI FUTUR DE LA N21 
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Figura 4. Gràfic sectorial de classificació RPS de la N21 en cas de xocs frontals. 

 

Els xocs frontals són una tipologia d’accidents difícils d’evitar, ja que, a no ser que la 

via estigui desdoblada, sovint és una línia de pintura la que separa els dos sentits de 

circulació. L’opció de desdoblament s’ha descartat per tractar-se d’una carretera 

nacional de baixa intensitat, a més de l’elevada inversió que suposa.  

 

La solució adoptada ha estat l’ampliació de carril per tal d’aconseguir una plataforma 

2+1. Aquest sistema resulta una pràctica habitual en els països nòrdics com Suècia o 

Holanda. Alhora, aquests països formen part dels més segurs a nivell vial. La divisió 

de sentits es fa mitjançant o bé un cable o bé uns postes flexibles. La opció del cable 

s’ha descartat per la perillositat que comporta per les motocicletes.  

 

Pel que a la classificació d’una estrella hi ha hagut una disminució important. S’ha 

passat d’un 65% de la via a un 19%. Això ha repercutit negativament en la classificació 

de les dues estrelles i s’ha traduït amb un augment del percentatge. 

 

1.1.4. Comparació segons col·lisions en interseccions. 
 

CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES DE LA N21.  
Col·lisió frontal-lateral en intersecció. 

Categoria  
Longitud 

situació actual 
(km) 

% 
Situació 
actual 

Longitud 
escenari futur 

(km) 

% 
Escenari 

futur 

 27,2 67 27,1 67 

 2 5 2,1 5 

 
9 21 8,6 21 

 0 0 0 0 

 2,1 6 2,5 6 

TOTAL 40,3 km 100% 40,3 km 100% 
Taula 4. Classificació RPS de la carretera nacional N21 en el cas de col·lisions frontals – 

laterals en les interseccions. 
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Figura 5. Gràfic sectorial de classificació RPS de la N21  
en cas col·lisions frontals – laterals en les interseccions. 

 

En aquest cas, la millora en concret d’aquest tipus d’accident ha estat nul·la. Això no 

significa que no faci falta aplicar cap mesura correctora a les interseccions. No s’ha de 

perdre de vista que l’estudi mitjançant el programa EuroRAP – RPS analitza la totalitat 

de la via i no punts en concret. Les interseccions són elements puntuals en una 

carretera i la possibilitat de patir un accident en una intersecció no és la mateixa en 

tota la infraestructura, sinó que queda limitada als punts on hi sigui present un 

creuament. Així doncs, mantenint l’esperit d’EuroRAP – RPS el que és fa és adaptar la 

puntuació, de tal forma que es reparteixi o suavitzi segons la secció a la qual pertany. 

Tot plegat, forma part de la metodologia RPS relativa al tractament de les dades, que 

es fa a Anglaterra i en tenen l’exclusivitat.  

 

Per tant, tot i que a efectes d’estrelles la classificació no s’ha modificat, la metodologia 

d’estudi aplicada permet millorar la infraestructura en general. Les millores en les 

interseccions si que es reflecteixen en una disminució de la puntuació RPS, per tant es 

reparteix un valor inferior entre dues interseccions consecutives. Tot i això, el valor 

segueix sent elevat com per passar d’una categoria (estrella) inferior a una altra de 

superior. Aquest fet explica la immobilitat de les estrelles en les interseccions i la 

millora general. 


