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Què és EuroRAP?

� EuroRAP és un consorci europeu que persegueix la millora 
de la seguretat viària en carretera.

� A Catalunya participen des de l’any 2002:
– Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC)

– Servei Català de Trànsit

– Departament de Territori i Sostenibilitat

� Aquesta es la 10ª edició del estudi d’EuroRAP a Catalunya.
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Objectiu RACC – DTiS – SCT

� EuroRAP mostra la distribució del risc a la xarxa viària, però
les causes d’aquest risc són múltiples i tenen a veure amb 
els tres elements fonamentals, objectiu simultani de 
millora:

CONDUCTORS
SEGURS

CARRETERES
SEGURES

VEHICLES
SEGURS
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Com treballa EuroRAP

� EuroRAP utilitza les bases de dades oficials d’accidents 
de les Administracions Públiques.
– Es compten accidents, no víctimes, ja que el nombre 

d’ocupants d’un vehicle accidentat és aleatori. 

– EuroRAP comptabilitza accidents amb morts fins a 24 hores 
després de l’accident i accidents amb ferits greus 
(hospitalització superior a 24 hores).

� EuroRAP utilitza les bases de dades oficials d’intensitats 
de trànsit diàries (IMD).

� EuroRAP realitza una radiografia de l’accidentalitat en un 
període de temps de 3 anys (2008, 2009, 2010). 
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EuroRAP a Catalunya

� La xarxa analitzada per EuroRAP consisteix de 6.312 Km 
de xarxa viària catalana que representa el 51,7% del total 
(12.206 Km). Aquesta xarxa es divideix en 422 trams 
sota estudi.

� A la xarxa analitzada per EuroRAP té lloc el 86% de la 
mobilitat total en carretera de Catalunya.

� A la xarxa analitzada per EuroRAP té lloc el 77% dels 
morts i ferits greus en carretera de Catalunya.

� L’anàlisi dels trams té en compte tots els accidents greus 
i mortals dels últims tres anys (2008/09/10).
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Evolució del risc a Catalunya

� EuroRAP permet establir l’evolució del risc durant un període 
de temps determinat.

� En el darrer estudi els accidents greus i mortals han disminuït a 
Catalunya en un 8,5%. També a la baixa es troba la mobilitat 
global amb una disminució d’un 2,5%.

� Aquestes variacions comporten una disminució del 6,2% del 
risc de patir un accident mortal o greu en el global de la xarxa 
analitzada per EuroRAP. 

* Accidents MiFG: accidents amb morts i/o ferits greus

2007-2009 2008-2010

888 812

32,65 31,84

27,2 25,5

accidents M i FG*

mobilitat (veh*Km)

Index Risc

diferència

-8,52%

-2,48%

-6,19%

mitjana mitjana
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Distribució de trams 
segons el seu risc a Catalunya

* Es tenen en compte tots els trams analitzats Font: EuroRAP

� Els trams de risc molt elevat, o elevat, a les carreteres catalanes 
representen un 11% de la xarxa analitzada. 

� Aquest percentatge es manté estable respecte l’estudi anterior, 
amb la diferència que els trams de risc molt elevat disminueixen 
enfront els trams de risc elevat, que augmenten.

� Els trams amb un índex molt baix, o baix, han pujat del 40% fins 
al 73% del total en els últims 7 anys.

Risc/Anys 2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010

Molt Elevat 19% 15% 12% 8% 6% 3% 5% 4%

Elevat 20% 22% 21% 15% 13% 14% 6% 7%

Moderat 21% 25% 30% 29% 27% 17% 18% 16%

Baix 23% 28% 28% 36% 38% 45% 51% 50%

Molt Baix 17% 10% 9% 12% 16% 21% 20% 23%
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* Es tenen en compte tots els trams analitzats Font: EuroRAP

Evolució del risc en carretera
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Mapa de risc de Catalunya
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Demarcacions segons el seu risc

� El quadre mostra el repartiment del risc en cadascuna de 
les quatre demarcacions catalanes.

� A Tarragona, els trams amb risc elevat o molt elevat han 
baixat un 6,8%, mentre que a Lleida han pujat un 3,1%.

� La demarcació amb major risc és Lleida amb un 14,7%, 
mentre que Tarragona és la de menor risc amb un 6,8%.

* Es tenen en compte tots els trams analitzatsEntre parèntesi, les dades del trienni 2007-2009

% trams segons risc Molt Elevat Elevat Moderat Baix Molt Baix

Barcelona 5,1 (5,1) 6,6 (4,1) 12,2 (15,8) 50,3 (53,6) 25,9 (21,4)

Girona 4,8 (3,8) 4,8 (10,0) 19,3 (22,5) 50,6 (46,3) 20,5 (17,5)

Lleida 2,9 (2,9) 11,8 (8,7) 13,2 (11,6) 50,0 (55,1) 22,1 (21,7)

Tarragona 2,7 (6,8) 4,1 (6,8) 23,0 (21,6) 48,6 (47,3) 21,6 (17,6)
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Anàlisi EuroRAP

Classifica trams de carretera segons el seu risc 

d’accidentalitat: ACCIDENTS PER IMD>5000

Situació
general

Anàlisi 
xarxa 
baixa 
mobilitat

Classifica trams de carretera segons el seu risc 

d’accidentalitat: ACCIDENTS PER IMD entre 3000 i 

5000

Col·lectiu
motociclista

La concentració d’accidents de moto i ciclomotor 

ACCIDENTS MOTOS i CICLOMOTORS PER KM

Enguany EuroRAP estudia tres variables 
relacionades amb l’accidentalitat
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Situació general

Els resultats d’EuroRAP a Catalunya més significatius 
s’obtenen sotmetent els 422 trams a una selecció que 
millora la representativitat estadística de les carreteres 
analitzades:

– Només es tenen en compte els trams que al llarg dels darrers 
3 estudis demostren una persistència de risc; és a dir que 
mantenen el seu nivell de risc estable. 

– Només es tenen en compte els trams que tenen una IMD 
(quantitat de vehicles que circulen per un tram) superior a 
5.000 vehicles/dia.

– S’obtenen 276 trams (3.730 Km), que representen el 93% de 
la mobilitat de la xarxa analitzada i el 83% dels accidents 
mortals i greus.
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Els trams amb més risc d’accident a Catalunya

� Aquest any a Catalunya queda 1 tram de risc “molt elevat”, la BV-1433.

� Dels deu trams amb més risc d’accident per als conductors, vuit 
pertanyen a vies secundàries de baixa intensitat de trànsit, mentre que 
dos pertanyen a la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya.

� Dels 10 trams d’alt risc de la llista del passat trienni (2007-2009), 6 
repeteixen enguany (2008-2010). Dels trams que ja no són a la llista: 
dos han baixat el seu risc dins de la banda de risc “mitjà”; un d’ells ha 
disminuït de risc “elevat” a “mitjà” i l’altre va passar de risc “mitjà” a 
“baix”.

•Es tenen en compte els trams de IMD>5.000 *Mitjana Acc. M/G= Mitjana anual d’accidents mortals i greus Font: EuroRAP

*
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Els trams de menys risc a Catalunya

� Aquest any, 397 km tenen un risc igual a zero. És a dir, en 
l’últim trienni un 6,3% de la xarxa analitzada per EuroRAP (la 
xarxa que inclou la major part de la mobilitat i 
l’accidentalitat) no ha tingut cap accident mortal o greu. 

� 8 trams mantenen un risc zero al llarg de les sis últimes 
edicions de l’estudi EuroRAP (sense accidents des de 2003). 

� Els vuit trams pertanyen a les demarcacions de Lleida i 
Barcelona.

Font: EuroRAP* Mitjana Acc. M/G= Mitjana anual d’accidents mortals i greus

*
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L’evolució del risc a Catalunya ha sigut molt positiva en els 
darrers anys, i enguany EuroRAP s’endinsa en l’anàlisi 
d’una part de la xarxa de baixa mobilitat:

– Només es tenen en compte els trams que al llarg dels darrers 
3 estudis demostren una persistència de risc; és a dir que 
mantenen el seu nivell de risc estable. 

– Només es tenen en compte els trams que tenen una IMD 
(quantitat de vehicles que circulen per un tram) entre 3.000 i 
5.000 vehicles/dia.

– S’obtenen 52 trams (812 Km), que representen el 4% de la 
mobilitat de la xarxa analitzada i el 8% dels accidents mortals 
i greus.

Per què analitzar la xarxa de baixa mobilitat?
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Els trams amb més risc a la xarxa de baixa 
mobilitat

� Dins d’aquesta xarxa de baixes IMD, es troba un tram de risc “molt 
elevat” i tres de risc “elevat”.

� D’aquests trams, 4 pertanyen a la província de Girona, 3 a la de 
Barcelona, 2 a la de Tarragona i 1 a Lleida.

� Es tracta de trams de vies secundàries amb una mitjana anual 
d’accidents greus relativament baixa.
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Accidentalitat de moto i ciclomotor

� A tota la xarxa de carreteres de Catalunya, els morts i 
ferits greus en accident de ciclomotor han baixat un 58,9% 
en vuit anys, mentre que en el mateix període han baixat 
un 2,8% per motos.

Font: SCT
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Trams amb més accidents de moto i ciclomotor

� A la xarxa EuroRAP, les motocicletes estan implicades en el 35% 
dels accidents mortals i greus, mentre que en els trams de més 
accidents de moto aquesta proporció pot arribar al 92%.

� A la xarxa EuroRAP, el 50% del accidents greus de moto es 
concentren en només el 11% de la longitud de la xarxa (680 Km).

� Les concentracions d’accidents de moto ha disminuït un 8,4% en la 
llista de 10 pitjors trams, i en tota la xarxa EuroRAP han baixat un 
17%.

Font: EuroRAP
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Mapa dels trams amb més accidents de moto i 
ciclomotor
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Conclusions

� El risc de patir un accident greu o mortal ha baixat un 6,2% 
a les carreteres catalanes en l’últim trienni.

� De la xarxa analitzada per EuroRAP (51,7% quilòmetres i 
86% mobilitat), queda un 4,3% dels trams on el risc de patir 
un accident greu o mortal és “molt elevat” (322 Km), i 
queda un 6,6% dels trams on el risc és “elevat” (425 Km).

� La demarcació amb menys risc és Tarragona (6.8% de trams 
negres) i la de més risc és Lleida (14,7% de trams negres)

� La millora del risc passa per actuar sobre tres factors: 
conductor, infraestructura i vehicle.

� Els trams de major risc per al conductor es presenten de 
forma sistemàtica en vies de calçada única, amb intensitats 
de trànsit mitjanes o baixes.
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Conclusions

� A Catalunya queda un tram de risc “molt elevat” a la xarxa de 
més importància per la mobilitat (IMD>5.000 vehicles diaris)

� 8 trams mantenen un risc zero al llarg de les sis últimes 
edicions de l’estudi EuroRAP, és a dir, que no han tingut cap 
accident amb morts o ferits greus des de 2003.

� 8 dels 10 trams de major concentració d’accidents de moto 
estan ubicats a l’àrea metropolitana de Barcelona.

� El col·lectiu de moto presenta una accidentalitat més 
localitzada, ja que el 50% dels accidents greus en carretera es 
troben en només 11% de la xarxa (680 Km).


