
Per a més informació:

RACC Premsa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladepremsa.racc.cat

El RACC proposa desviar els camions a 
autopistes i autovies en 24 trams de la Red de 

Carreteras del Estado (RCE)

24 de juliol de 2015.- El RACC ha proposat avui el transvasament de vehicles 

pesants de les vies convencionals a autopistes o autovies en 24 trams de la 
Red de Carreteras del Estado (RCE), aplicant un descompte del 50% en els 
peatges per a aquests vehicles. L’informe “Concentració del trànsit pesant a 
les vies més segures” proposa aquesta mesura atenent els bons resultats 
que aquesta iniciativa ha tingut a la N-II i amplia en 8 carreteres la llista inicial 

del Ministeri de Foment (16 carreteres) fins arribar a un total de 24 carreteres 
(1.838 Km de vies convencionals i 2.050 d’autopistes i autovies paral·leles). 

Trams analitzats i proposta del RACC
El Ministeri de Foment ha analitzat un llistat de 16 carreteres convencionals, on 

els pesants serien desviats cap a autopistes de traçat paral·lel. Durant el mes 
de juliol, el Ministeri de Foment ha posat en marxa una prova pilot voluntària 

durant 5 mesos, a 6 trams per a vehicles pesants de 4 o més eixos. 

L’anàlisi dels 24 trams que ha fet el RACC inclou:

� La reducció esperable de l’accidentalitat sobre el tram d’aplicació i el benefici 

social net generat pel transvasament.
� Els costos i beneficis de la proposta sobre els transportistes.

� La compensació que hauria de satisfer l’Administració a les concessionàries 
de les autopistes per una eventual reducció dels seus ingressos, derivat dels 
descomptes del 50% del peatge per als vehicles pesants.

� El Club aposta per aquesta mesura que podria ajudar a reduir fins a 79 
morts i 214 ferits greus anuals en accidents a les vies convencionals 
afectades.

� El Club proposa afegir 8 carreteres convencionals de la Red de Carreteres 
del Estado (RCE) que no estan dins els 16 trams inicialment analitzats pel 
Ministeri de Foment

� A Catalunya, es podrien reduir els 10 morts i 35 ferits greus que cada any 
de promig tenen lloc a la N-340

Com a resposta al pla pilot que el Ministeri de Foment ha aplicat 
des de l’1 de juliol en 6 trams per a camions de 4 o més eixos  
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Trams estudiats pel Ministeri de Foment 

Trams de la RCE que el  RACC proposa afegir

Evolució de l’accidentalitat en aquests trams

Als trams analitzats es produeixen 327 accidents amb morts i/o ferits greus, que 
causen un promig de 108 morts i 346 ferits greus cada any. Es dóna el cas que 

el 64% d’aquests accidents i el 73% dels morts es produeixen en carreteres 
convencionals, tot i que la major part del trànsit circula per vies de gran 
capacitat.
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� El número d’accidents i víctimes amb vehicles pesants implicats és molt important: 
de promig hi ha 91 accidents, 35 morts i 96 ferits greus.

� En el cas d’accidents amb pesants, el 76% dels accidents i el 83% dels morts es 
produeixen als trams de vies convencionals.
� A les vies de gran capacitat succeeix un accident amb morts i/o ferits greus amb un 

vehicle pesant implicat cada 16,6 dies. A les carreteres convencionals té lloc cada 
5,3 dies.

Tots hi sortim guanyant

L’Informe del RACC estima la reducció esperable de l’accidentalitat sobre els trams 
on s’aplicaria aquesta mesura i el benefici social net que comptabilitza l’estalvi de 
temps i de consum de combustible per al transportista, així com  d’emissions de CO2.

� El benefici social net estimat se situaria entre 140 i 241milions de € a l’any.

� Pel que fa a la reducció de l’accidentalitat, en un escenari només de reducció dels 
accidents en implicació de vehicles pesants es podria disminuir els 29 morts i 76 
ferits greus anuals en aquestes vies. En un escenari de màxims (és a dir si la 
reducció equivalgués a tota l’accidentalitat greu i mortal) es podrien arribar a salvar 

fins a un total de 79 vides per accidents de trànsit i un total de 214 ferits greus cada 
any.
� Per als transportistes, la mesura tindria un impacte positiu de 109 milions d’euros 

(94 milions pel descompte als transportistes que ja circulen actualment per autopista, 
i 15 per als que han de realitzar el transvasament)

� Per a les concessionàries l’impacte seria positiu de 30 milions d’euros globalment 
(a excepció d’algun tram negatiu), per la qual cosa no caldria que el Ministeri les 
compensés per pèrdua d’ingressos.

Benefici social net
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La proposta a Catalunya

L’enfoc a Catalunya

� L’estudi aplicat a la RCE conté 5 trams de via convencional identificats a 

Catalunya (N-240, N-340), que s’afegirien a la N-II a Girona
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� A Catalunya, es podrien estalviar fins a 15 morts i 42 ferits greus a les vies 
convencionals proposades pel transvasament. El benefici social net seria 
de fins a 50 milions d’euros, amb un impacte positiu de 27 milions per als
transportistes. Per a  les concessionàries el resultat seria pràcticament neutre

RACC
El RACC, amb gairebé 1.000.000 de socis, és l’Automòbil Club més gran d’Espanya,

líder en l’àmbit de la mobilitat. Ofereix assistència mecànica, personal i familiar i

medicalitzada urgent. El RACC està present en el sector de les assegurances i dels

viatges. Com a entitat amb vocació de servei a la societat, el RACC treballa en la

formació de joves valors de l’esport del motor i organitza tres proves per als mundials:

Rallies, F1 i Motociclisme. El RACC es preocupa, mobilitza i crea estats d’opinió per a

millorar la mobilitat i la seguretat viària.

El benefici social net als trams catalans
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Font: elaboració pròpia amb dades d’EuroRAP

Escenari 1: s’eliminen tots els accidents mortals i greus al tram analitzat
Escenari 2: s’eliminen els accidents mortals i greus amb pesants involucrats
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Pilot iniciat per M.Foment

Annexe


