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Introducció: L’estudi EuroRAP i la seva 
representativitat
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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 del 
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 del 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 compresos des del 2004 al 2011.

� Inclouen 83 trams (1.214 Km) de carreteres gironines: un 50% de 
tota la xarxa de la província, el 93% de les vies ràpides i el 46% 
de la xarxa convencional.

� A la xarxa analitzada per EuroRAP es produeixen el 84% de 

morts i ferits greus, i hi transcorre el 82% del volum de trànsit.

Composició de la xarxa EuroRAP a Girona
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Evolució general de la sinistralitat a la 
xarxa EuroRAP de Girona

Víctimes i accidents amb morts i ferits greus 
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Evolució general de la sinistralitat a la xarxa 
EuroRAP de Girona

� La mitjana anual de persones mortes i ferides greus a les 
carreteres gironines ha passat de 350 (durant el trienni 2004-06) 

a 206 (el 2009-11).

� El número d’accidents amb morts i ferits greus ha passat d’una 
mitjana anual de 262 el 2004-06 a 154 el 2009-11 i representa 

una reducció del 41%.

� El descens dels accidents amb morts i ferits greus ha estat més 
important a les vies ràpides (-53%) que a les vies convencionals 
(-39%).
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Accidents amb morts i ferits greus a la província de 
Girona

Evolució dels accidents amb morts i ferits greus
a les carreteres de Girona

(mitjana anual)

Evolució dels accidents amb morts i ferits greus a 
les carreteres de Girona, per tipus de via

(mitjana anual)
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L’evolució del trànsit a les carreteres 
gironines



12

Evolució del volum total de trànsit

Evolució del trànsit a les carreteres de la demarcació de 
Girona   (mitjana anual de milions de vehicles-km recorreguts)

� La conjuntura ha originat un descens continuat dels Km recorreguts en els 

darrers períodes. La caiguda des de l’inici de la crisi és del 2,9%.

� Fins a 2/3 del trànsit transcorre per vies convencionals i 1/3 per vies ràpides.
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Evolució del volum de trànsit per tipus de via

Evolució del trànsit a les carreteres de la província de Girona per 
tipus de via      (2004-06 = base 100)

� Des de l’inici de la crisi (2006-08), el trànsit al conjunt de les vies ràpides 

ha caigut un 7%, mentre que a les vies convencionals s’ha mantingut.

� També s’ha produït un transvasament de l’AP-7 cap a la  N-II (veure 

estudi RACC sobre la N-II, novembre de 2012).
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El risc a les carreteres de la 

província de Girona
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Com es calcula l’índex de risc?

15

EuroRAP classifica els trams segons l’Índex de Risc

Risc que té un conductor de patir un 

accident greu o mortal en un determinat 

tram de via

Nombre d’accidents amb 

morts o ferits greus

RISC GENERAL D’ACCIDENT

Mobilitat

(Km recorreguts)

Molt alt

Alt

Mitjà

Baix

Molt baix

=
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L’evolució general del risc a la província de Girona

� L'índex de risc general de la província de Girona ha evolucionat 
de manera positiva i en paral·lel al descens dels accidents greus.

� Entre el trienni 2004-2006 i 2009-2011 el descens general ha 

estat del 42%.

Evolució de l’índex de risc i del nombre d’accidents amb 
morts i ferits greus

*AMiFG: Accidents 
mortals o amb ferits 

greus
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L’evolució general del risc a la província de Girona

� A les carreteres convencionals el risc ha caigut un 41%, però el
descens s’ha estancat en els dos darrers períodes.

� A les vies ràpides el descens del risc ha estat superior que a les 

convencionals (-51%) però també està estancat des de 2007-09.

Evolució del risc a la província de Girona per tipus de via
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La xarxa viària gironina i el risc

� En el període 2004-06 el 26% de la xarxa estava format per 
trams amb risc molt alt o alt. Actualment ha disminuït fins el 

11,6% del total de Km analitzats.

� Actualment, el 71% de la xarxa de carreteres de la província de 

Girona està format per trams amb risc molt baix o baix.

Número de Km  i % sobre el total, per a cada nivell de risc de la província de Girona

 Percentatge 
 Molt baix Baix Mitjà Alt Molt alt Total 
2004-2006 11,6% 29,8% 32,9% 15,9% 9,8% 100,0% 

2005-2007 15,2% 37,1% 21,0% 18,2% 8,5% 100,0% 
2006-2008 18,1% 45,6% 18,7% 13,0% 4,6% 100,0% 
2007-2009 19,2% 50,5% 16,8% 7,7% 5,8% 100,0% 
2008-2010 20,2% 55,1% 14,1% 4,1% 6,4% 100,0% 
2009-2011 24,8% 46,7% 16,9% 5,2% 6,4% 100,0% 

 

Nombre de quilòmetres 
 Molt baix Baix Mitjà Alt Molt alt Total 
2004-2006 141 362 399 193 119 141 
2005-2007 184 450 255 222 103 184 
2006-2008 220 554 227 157 56 220 
2007-2009 233 614 203 94 71 233 
2008-2010 245 669 172 50 78 245 
2009-2011 301 567 205 63 78 301 

 



Els trams de major i menor risc a la 

província de Girona
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Els trams amb més risc (IMD>2000)

� Els trams estadísticament significatius són aquells amb intensitat 
de trànsit superior a 2.000 vehicles diaris (de mitjana).

� Els trams amb més risc han disminuït de 4 a 1. En la major part 

dels casos es tracta de vies amb un volum de trànsit molt baix.

Trams de més risc amb IMD > 2.000 a la província de Girona (2004-06 i 2009-11)

Molt alt

Alt

Mitjà

Baix

Molt baix

Població Població 
d’inici final

C-152 Sta. Coloma de Farners Sta. Coloma de Farners 3,5 3.704

GI-614 Roses Cadaqués 16,9 2.770

GI-512 Tordera Maçanet de la Selva 8,3 5.959

GI-531 Girona Sant Gregori 6,5 6.899

Carretera Població d'inici Població final Longitud (km) IMD RISC

GI-661 Palamós Calonge 2,6 4.799

GI-681 Llagostera Tossa de Mar 15,2 2.387

GI-634 Verges Colomers 6,3 2.825

N-260 Frontera Francesa Llançà 17,1 2.407

2009-2011

2004-2006

Carretera Longitud (km) IMD RISC
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Els trams amb menys risc (IMD>2000)

� Els trams estadísticament significatius són aquells amb intensitat 
de trànsit superior a 2.000 vehicles diaris (de mitjana).

� Els 5 trams més segurs actualment són majoritàriament 

carreteres convencionals.

Trams menys risc (IMD > 2.000) a la província de Girona (2004-06 i 2009-11)

Molt alt

Alt

Mitjà

Baix

Molt baix

Carretera Població d’inici Població final Longitud (km) IMD RISC

GI-522 Castellfollit de la Roca St. Joan de les Fonts 3,9 6.195

C-63 Sta. Coloma de Farners Brunyola 3,2 6.170

N-260 Rotonda Olot Final variant Olot 2,3 6.068

AP-7 Frontera Francesa Figueres 28,6 22.097

N-II Figueres Figueres 11,6 17.401

Carretera Població d’inici Població final Longitud (km) IMD RISC

A-26 Inici A-26 Olot 19,8 13.836

N-260 Rotonda Olot Olot 2,3 6.762

C-63 Sta. Coloma de Farners Brunyola 3,2 6.457

N-154 Puigcerdà Llívia 7,9 4.360

GI-522 Castellfollit de la Roca St. Joan de les Fonts 3,9 2.430

2004-2006

2009-2011



Els trams amb més accidents totals, de 
motos i de vehicles pesants a la província 
de Girona
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Els trams amb més accidents totals a la província de 
Girona

� Els accidents per Km de via indiquen on es concentren més quantitat 
d’accidents i també han de suposar una prioritat per a l’administració.

� Els trams amb més risc indiquen on hi ha més probabilitat de tenir un 
accident greu, però no necessàriament són els que acumulen més 
accidents. Aquests últims normalment es troben en vies amb elevada IMD

Trams amb més accidents mortals i greus per Km de via (2004-06 i 2009-11)

*AMiFG/ Km: Accidents mortals o amb ferits greus, per Km

AMiFG/
Km

A-2 Inici Autovia Girona 8,4 26.281 0,82

N-II Final variant Figueres Frontera Francesa 20,6 15.299 0,75

C-63 Lloret de Mar Vidreres 11,3 13.303 0,71

B-682 / GI-682 Malgrat de Mar Lloret 10,4 19.753 0,67

C-31 Palamós Palafrugell 7 23.096 0,67

AMiFG/
Km

N-II enllaç C-32 a Malgrat Inici Autovia 22,6 21.376 0,44

C-65 Llagostera Cassà de la Selva 10,8 19.318 0,4

GI-641 Torroella de Montgrí l'Estartit 5,5 12.179 0,36

N-II Final variant Figueres Frontera Francesa 20,6 15.645 0,36

N-II Girona Figueres 22,8 16.860 0,35

IMD

2009-2011

Carretera Població d'inici Població final Longitud (km) IMD

Carretera Població d'inici Població final Longitud (km)

2004-2006
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Els trams amb més accidents de motos a la província 
de Girona

� Els trams amb 3 o més accidents greus o mortals de moto s’han 
reduït substancialment entre 2004-06 i 2009-11.

� La Collada de Toses (N-260/N-152) i el tram Malgrat-Lloret

continuen com les vies més perilloses pels motoristes.

Trams amb 3 o més accidents de moto per Km de via

*AMiFG/ Km: Accidents mortals i ferits greus per Km

Carretera Població d'inici Població final Longitud (km) AMiFG IMD

N-260 Ribes de Fresser Alp 44,2 6 888

GI-682 Lloret St. Feliu de Guíxols 34,6 6 5.890

B-682 / GI-682 Malgrat de Mar Lloret 10,5 5 19.753

C-260 Figueres Roses 18,4 5 26.089

C-63 Lloret de Mar Vidreres 11,4 4 13.303

C-253 St.Feliu de Guíxols Palamós 11,2 3 10.917

C-66 La Bisbal d'Empordà Inici desdoblament. Enllaç AP-7 22,8 3 14.626

C-65 Cassà de la Selva Girona 8,9 3 21.818

Carretera Població d'inici Població final Longitud (km) AMiFG IMD

N-260 Ribes de Fresser Alp 44,2 4 701

B-682 / GI-682 Malgrat de Mar Lloret 10,5 3 21.018

2004-2006

2009-2011
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Els trams amb més accidents de vehicles pesants a 
la província de Girona

� Els trams amb 3 o més accidents anuals amb morts o ferits greus 
en els que hi ha vehicles pesants involucrats acostumen a ser a 
la N-II.

� A partir del trienni 2011-13 s’hauria de començar a notar una 

millora de l’accidentalitat de pesants a la N-II.

Trams amb dos o més accidents de vehicles pesants

Carretera Població d'inici Població final Longitud (km) AMiFG IMD

N-II Girona Figueres 23,1 6 16.773

N-II Figueres Frontera Francesa 20,3 3 15.299

N-II Girona Girona 15,6 3 21.583

C-25 Calldetenes Riudellots de la Selva 49,6 3 11.539

Carretera Població d'inici Població final Longitud (km) AMiFG IMD

N-II Girona Figueres 23,1 4 16.860

N-II enllaç C-32 a Malgrat Inici Autovia 23,1 4 21.376

N-II Girona Girona 15,6 3 21.666

C-25 Calldetenes Riudellots de la Selva 49,6 3 9.480

AP-7 Girona Maçanet de la Selva 30,1 3 39.743

2004-2006

2009-2011



L’evolució del risc a la província de 
Girona en relació amb Catalunya
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Comparació de l’evolució del risc a Girona i a 
Catalunya

Evolució dels nivells de risc a Girona i a 
Catalunya entre 2004-06 i 2009-11

Reducció dels nivells de risc a Girona i 
Catalunya 2004-06 fins 2009-11

� La reducció del risc a la província de Girona ha estat un 6% superior a la 
mitjana catalana (un 42% enfront un 36% de reducció).

� Malgrat el descens, el risc general a la província de Girona continua sent un 

37% superior al del conjunt de Catalunya.
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Comparació de l’evolució del risc a Girona i a 
Catalunya per tipus de via

Evolució dels nivells de risc a Girona i a 
Catalunya per tipus de via entre 2004-06 i 2009-11

Reducció dels nivells de risc a Girona i Catalunya 
per tipus de via entre 2004-06 i 2009-11

� El risc en una via ràpida o convencional de Girona és parell al risc d’una 

via ràpida o convencional catalana, en general.

� Però el fet que 2/3 del trànsit gironí sigui en vies convencionals i només 

1/3 al conjunt de Catalunya, fa que el risc total a Girona sigui un 37% 

superior al del conjunt de Catalunya.



Conclusions
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Conclusions

� EuroRAP analitza 1.214 Km de vies de la demarcació de Girona, un 50% 

del total de Km. que inclou el 84% de la mortalitat i el 82% de la mobilitat en 

carretera.

� Entre el 2004-06 i el 2009-11, el número d’accidents amb morts o ferits 

greus ha disminuït d’una mitjana anual de 262 a 154, la qual cosa 

representa una reducció del 41%. Aquesta reducció ha estat més important 
a les vies ràpides (-53%) que a les vies convencionals (-39%).

� Partint del 2006-08, el trànsit ha caigut fins el 2009-11 al voltant d’un 3% en 

total però un 7% a les vies ràpides, a causa d’un canvi d’hàbits dels 

conductors atribuït a la crisi, i de la caiguda de l’activitat econòmica. 

� La reducció del risc d’accident a la demarcació de Girona ha estat d’un 42% 

entre 2004-06 i 2009-11, mentre que al conjunt de Catalunya ha disminuït 

un 36%. 

� No obstant això, el risc a les carreteres de Girona es manté un 37% per 

sobre del conjunt de Catalunya.
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Conclusions

� Encara queda un 12% de la xarxa a la banda de risc més elevat. Aquesta 
xifra era del 26% el 2004-06

� El tram amb una IMD superior a 2.000 vehicles diaris que presenta més alt 

risc d’accidentalitat es troba a la GI-661 Palamós – Calonge . 

� El tram amb més accidents per Km (densitat d’accidents) és el de la N-II

Malgrat – Inici de l’autovia (Caldes).

� En el període analitzat, un dels handicaps a superar és la sinistralitat dels 

vehicles pesants, especialment a la N-II.

� Els efectes de la prohibició actual de circular vehicles pesants per la N-II es 

reflectiran a mig termini.


