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El RACC col·labora en el projecte europeu per implantar 

el nou sistema d'avaluació de carreteres 
 

▪ El Club treballa en aquesta iniciativa conjuntament amb el Departament de Territori i 

Sostenibilitat, el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit. 

▪ El nou model qualificarà les carreteres mitjançant un sistema d’estrelles segons les 

característiques funcionals i prestacions de la carretera, una mesura que el RACC ha 

recomanat en diverses ocasions pel seu potencial en l’àmbit de la seguretat viària. 

▪ La proposta s’emmarca en el programa europeu Connecting Europe Facility 2014-2020 

i inclou participació de socis de Grècia, Bèlgica, Croàcia, Itàlia i els governs català i 

espanyol. 

 

Barcelona, 16 de maig de 2019 – La Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del RACC, ha 

engegat avui el projecte europeu SLAIN (Salvar vides avaluant i millorant la xarxa viària transeuropea 

de transport, per les seves sigles en anglès). Aquest projecte, que ha obtingut fons europeus del 

Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020, inclou altres socis de Grècia, Bèlgica Croàcia, Itàlia i 

els governs català i espanyol i té com a objectiu implantar un sistema d’avaluació i qualificació 

homogeni per a la xarxa viària. Aquest model atorga una qualificació mitjançant estrelles a les 

carreteres a partir de l’anàlisi de les seves característiques funcionals, que permet definir actuacions 

a portar a terme per a millorar la seguretat. 

Aquest sistema ja ha estat implementat per països capdavanters en seguretat viària a Europa com 

Suècia, Holanda o Anglaterra, i també a nivell mundial com Austràlia, i ha permès establir accions de 

manera més acurada i assolir importants reduccions d’accidentalitat a les seves xarxes viàries.  

Amb la posada en marxa d’aquest projecte, es fa realitat una mesura que el RACC ha recomanat en 

diverses ocasions els darrers anys pel seu potencial en l’àmbit de la seguretat viària: l’extensió de 

les inspeccions i auditories independents que qualifiquin les carreteres amb estrelles (d’1 a 5) amb 

l’objectiu de dotar d’una eina d’avaluació homogènia als titulars de les vies i, alhora, informar als 

conductors del nivell de risc de la via per la qual circulen. 

El director de la Fundació RACC, Lluís Puerto, el director d’Infraestructures de Mobilitat del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, Xavier Flores, i el coordinador de seguretat viària i mobilitat 

del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatje, han participat en la reunió que ha marcat l’inici del projecte. 

Aquesta trobada s’ha desenvolupat durant la 17a Assemblea General de l’EuroRAP, organització que 

treballa per la millora de la seguretat viària i que forma part de l’iRAP, el Programa Internacional 

d’Avaluació de Carreteres. 
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El RACC col·labora en aquesta iniciativa juntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, 

el Servei Català de Trànsit (SCT) i la Direcció General de Trànsit (DGT). El projecte pretén aplicar el 

protocol SRS (Star Rating Score, qualificació per estrelles). Aquest protocol se centra en l’anàlisi dels 

elements tècnics d’una carretera que influeixen en la probabilitat de tenir un accident o en la seva 

gravetat si l’accident es produeix. A partir dels resultats, es qualifica amb estrelles, en funció de les 

prestacions de la carretera en termes de seguretat viària. 

 “Aquesta metodologia de millora de la seguretat viària s’utilitza de manera creixent internacionalment 

i Catalunya vol ser part actora i activa en aquest procés”, ha explicat Xavier Flores. L’objectiu de la 

Generalitat és, un cop calibrat el mètode de càlcul al cas particular de Catalunya, establir un sistema 

que permeti introduir automàticament les dades dels sistemes de gestió amb què compta, aplicar el 

protocol SRS, per tal que aquesta avaluació ajudi a la definició i implementació de mesures 

destinades a millorar la seguretat de la xarxa viària. La voluntat del Govern és obtenir el primer mapa 

de carreteres amb aquest sistema durant l’any vinent. 

 

El model SRS consta de diverses fases que consisteixen en: 

• Supervisió amb imatges de la carretera i inspecció/avaluació per mitjà d’altres sistemes. 
 

• Avaluació i codificació, per trams de 100 metres, d’una cinquantena de paràmetres relacionats 
amb la seguretat viària; per exemple, nombre i radi de revolts, interseccions, barreres, vorals, 
senyalització, limitació de velocitat, nombre i amplada de carrils, separadors de fluxos, estat 
del ferm, etc. 

 

• A partir d’aquesta codificació i mitjançant un programa basat en estudis d’accidentalitat 
internacionals, es relacionen els elements amb la probabilitat de tenir diversos tipus d’accident 
(frontal, sortida de via, etc..). 

 

• Els valors obtinguts per cada 100 metres s’integren per tenir valors mitjans per trams de 
longitud suficient. Als trams se’ls assigna una qualificació entre 1 i 5 estrelles, de menys a 
més adaptats als últims estàndards de seguretat viària, i també es pot diferenciar els tipus de 
persones usuàries: ocupants de turismes, motoristes, ciclistes o vianants. 

 

 

El protocol iRAP proposa una sèrie d’actuacions que permeten incrementar la qualificació d’una 

carretera, com mesures per a modificar el comportament de l’usuari o per millorar la qualitat de la 

carretera. 

 

 

 

 

 

http://saladepremsa.racc.cat/
mailto:raccmedia@racc.es


 

Per a més informació: 

RACC Premsa  saladepremsa.racc.cat  93 495 50 29  raccmedia@racc.es 
  
Segueix-nos a: 

  
3 

 

 

 

Exemple de mapes de qualificació de carreteres per estrelles per al cas d'Holanda i per a 

diferents modes de transport 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el RACC 

El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats de més de 10 

milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, 

mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves 

necessitats, l’entitat realitza 1.185.000 assistències a l’any i gestiona 600.000 pòlisses d’assegurances de 

diferents rams. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi 

ambient, i té una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb la millora de la seguretat 

viària, la reducció dels accidents i les infraestructures. 
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