
SEGURETAT VIÀRIA

ESTUDI EuroRAP CATALUNYA 2020: EL 30% 
DE LA XARXA VIÀRIA TÉ UN RISCALT O MOLT  
ALT D’ACCIDENT GREU O MORTAL

EuroRAP és un consorci europeu que 
analitza el risc d’accidentalitat de les ca-
rreteresamb l’objectiu de millorar la se-

guretat viària. La seva metodologia 
compara el nombre d’accidents greus i 
mortals que hi ha hagut els últims 3 
anys en un tram de carretera amb el 
volum de vehicles que hi circulen (la in-
tensitat mitjana diària de trànsit, IMD). 
A Catalunya, de l’avaluació se’n fa cà-
rrec el RACC en col·laboració amb el 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, el Ser-
vei Català de Trànsit i la Diputació de 
Barcelona. 
 
El risc de patir un accident greu o 
mortal 
 
En el període analitzat per aquesta edi-
ció de l’estudi EuroRAP (trienni 2017-
2019), els accidents greus i mortals van 

augmentar de mitjana un 0,4%, mentre 
que la mobilitat per carretera a Cata-
lunya va créixer de mitjana un 1,8%. 
D’aquestes dades es desprèn que el 
risc global de patir un accident greu o 
mortal ha disminuït un 1,3% respecte a 
l’anterior període analitzat (trienni 2016-
2018). 

Ara bé, el risc de patir un accident 
greu o mortal continua sent 4 vegades 
superior en una carretera convencional 
(amb un sol carril per sentit) que en una 
autopista, ja que pràcticament tots els 
trams amb risc molt alt, alt i mitjà es tro-
ben en vies convencionals. 

En el trienni 2017-2019, només a la 
demarcació de Lleida ha disminuït el per-
centatge de quilòmetres amb risc alt i molt 
alt: a Barcelona representen el 29% dels 
quilòmetres (+1 punt), a Girona són el 
28% (+1 punt); a Tarragona són el 24% 
(+4 punts), i a Lleida, el 36% (-8 punts). 
 
Els trams amb més risc i més  
concentració d’accidents 
 
Els 10 trams amb més risc d'accident 
greu o mortal a Catalunya (2017-2019) 
estan en vies convencionals de calçada 
única. La carretera de l’Arrabassada 
(BP-1417) entre Barcelona i Sant 
Cugat del Vallès torna a situar-se com 
el tram de carretera amb més risc d’ac-
cident de Catalunya, amb 14 accidents 
greus en els darrers 3 anys, i puja el 

A Catalunya hi ha 1.875 km de 
carretera amb un risc alt o molt 
alt d’accident greu o mortal, 
cosa que representa el 30% de 
la xarxa viària. Aquest percen-
tatge no ha millorat respecte al 
trienni anterior. Aquesta és una 
de les principals conclusions 
de la 19a edició de l’estudi d’a-
valuació de carreteres Euro-
RAP, que ha analitzat un any 
més l’accidentalitat a la xarxa 
viària.
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a Font: www.recuperapunts.cat 

risc respecte al trienni anterior. En el 
80% dels accidents amb morts i ferits 
greus hi ha com a mínim una motoci-
cleta involucrada. D’altra banda, el 
tram de la C-37 entre Alcover i Valls 
passa del primer al segon lloc de la 
classificació. Aquest tram destaca per 
l’alta proporció d’accidents amb vehi-
cles pesants involucrats, que repre-
senten el 43% del total de sinistres 
amb morts i ferits greus del tram. 

Quant als 10 trams amb més con-
centració d’accidents per quilòmetre a 
Catalunya (2017-2019), per cinquè any 
consecutiu, el tram que acumula més 
accidents greus per quilòmetre es troba 
a la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola 
del Vallès. Els trams com aquest amb 
més volum d’accidents destaquen per 
l’elevadíssima proporció de sinistres 
amb motos implicades: de mitjana, en 
un 75% dels accidents amb morts i ferits 
greus hi ha estat involucrada una moto 
o un ciclomotor i la meitat de les víctimes 
mortals eren motoristes. 
 
Accidentalitat de motos i vehicles  
pesants 
 
Quant a la xarxa analitzada per Euro-
RAP, en el 43% de tots els accidents 
amb morts o ferits greus entre el 2017 
i el 2019 hi ha estat involucrada com 
a mínim una moto o un ciclomotor, 
una proporció molt elevada atès que 
aquests vehicles representen al vol-
tant del 5% de la mobilitat global en ca-
rretera. 

El tram amb més accidents de ve-
hicles pesants és a l’A-2 entre l’enllaç 
amb l’AP-2 (Sant Feliu de Llobregat) i 
l’enllaç amb la B-20 (Ronda de Dalt). Li-
dera aquest rànquing per tercer any con-
secutiu i ja fa 4 anys que és a la llista. 
També apareix als rànquings de trams 
amb més accidents de moto i amb més 
accidents en general.
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Amb el lema «Una copa i prou. 
Per provocar un accident n’hi ha 
prou amb una copa», aquesta 
acció divulgativa posa èmfasi en 
el fet que conduir amb una taxa 
d’alcoholèmia per sota del límit 
legal permès ja pot suposar un 
risc de patir un sinistre i per tant, 
si s’ha d’agafar un vehicle, no 
s’ha de consumir res d’alcohol. 

El missatge de conscienciació 
que es vol transmetre és clar: tot i 
que se circuli amb una taxa d’al-
coholèmia dins dels marges legals 
permesos actualment (0,5 grams 
per litre en aire espirat per als con-
ductors generals), el risc d’acci-
dent es pot incrementar atès que 
les condicions psicofísiques ja es 
veuen alterades. Per tant, l’única 
taxa realment segura a l’hora de 
conduir és la 0,0. 

El concepte cre-
atiu de la campanya 
es basa en una me-
tàfora visual que 
mostra com es 
trenca una copa de 
vi per reflectir els 
danys irreparables 
que pot comportar el 
consum d’una única 
copa d’alcohol. Els 
elements comunica-
tius de la campanya 
seran dos espots de 

20’’i 35” que s’emetran a televisió 
i cinema; dues falques de 20” i 30” 
a les principals emissores genera-
listes i ràdio-fórmules i gràfiques a 
mitjans impresos i digitals. La di-
fusió de la campanya també es 
farà a través de xarxes socials de 
l’SCT, en concret el canal de You-
tube “transitcatalunya” i Twitter 
@transit, on s’utilitzarà l’etiqueta 
#niunacopa. 

La ingesta d’alcohol o altres 
drogues té unes conseqüències 
dramàtiques quan es combina 
amb la conducció i es considera 
un dels principals factors concu-
rrents de la sinistralitat viària i d’a-
greujant de la lesivitat. L’any 2019, 
un de cada cinc conductors que 
va perdre la vida en un sinistre ha-
vien pres alcohol.

UNA COPA I PROU.  
PER PROVOCAR UN  
ACCIDENT N’HI HA PROU 
AMB UNA COPA
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