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Introducció: L’estudi EuroRAP i la seva
representativitat

Què és, i qui participa a EuroRAP?
 EuroRAP és un Consorci Europeu finançat per la Comissió
Europea, FIA Foundation i ACEA. www.eurorap.org
 Està format por 65 organismes associats distribuïts en 27 països:
– Administracions públiques (Gran Bretanya, Suècia, Holanda, etc)
– 19 automòbil clubs europeus, que representen a 40 milions de
conductors

 Las administracions i organismes espanyols que hi participen
són:
– A Catalunya: Servei Català de Trànsit i DG Carreteres
– Estatal: Ministerio de Fomento i Dirección General de Tráfico
– Altres: Regió de Múrcia, País Basc, Navarra, Aragó, Diputació Lleida


L’objectiu d’EuroRAP és detectar els trams de la xarxa de carreteres
amb major risc d’accidentalitat i fer un seguiment dels mateixos.
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El mapa de risc d’EuroRAP
 Cada any des de
2002 el SCT i el
RACC, amb la
col·laboració de la
Direcció General de
Carreteres,
publiquen
conjuntament els
resultats del mapa de
risc de Catalunya.
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Com treballa EuroRAP?
 EuroRAP analitza la xarxa de carreteres amb dades
estadístiques. Aquest estudi es centra en dades des de 2004 fins
2011
 Es comptabilitzen els accidents amb morts o ferits greus
registrats fins a 24 hores després dels sinistres.
 Es considera que el nombre d’ocupants d’un vehicle depèn de
l’atzar i per això es computen el número d’accidents i no el de
víctimes per elaborar l’indicador de risc
 S’usen les bases de dades oficials sobre Intensitat Mitjana Diària
(IMD), el volum de circulació d’un tram de carretera.
 S’analitzen les dades per triennis.
 Es defineix el risc en un tram com el nombre d’accidents mortals
o greus en funció del volum de vehicles que suporta.
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Quina és la representativitat d’EuroRAP?
 S’han usat sis triennis que van de 2004-2006 a 2009-2011.
 Inclouen 68 trams (1.412 Km) de carreteres lleidatanes: un 49%
de tota la xarxa de la província, el 98% de les vies ràpides i el
46% de la xarxa convencional.
 A la xarxa analitzada per EuroRAP es produeixen el 76% de
morts i ferits greus, i transcorre el 82% del volum de trànsit.
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