ANNEX 7. ELABORACIÓ I RESULTATS
DEL MAPA DE PERILL.
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INTRODUCCIÓ.
Els mapes de flux de MMPP són una eina bàsica per dur a terme l’anàlisi de risc en
relació al transport de MMPP. És essencial conèixer el tipus de mercaderies
transportades, la quantitat de les mateixes i les rutes per on circulen per tal d’avaluar
el perill que afecta a un determinat territori.
Ara bé, el flux de MMPP no és l’únic factor que afecta al perill per transport de
mercaderies perilloses, sinó que hi ha d’altres factors que hi poden incidir, be sigui, en
la seguretat de la via, o bé, en les conseqüències previsibles d’una emergència.
El mapa de perill en relació al transport de MMPP que s’ha elaborat per al TRANSCAT
es basa en un índex global de perill que es calcula a partir de tres índexs parcials:
Índex de flux total de MMPP
Índex de tipologia de MMPP
Índex de seguretat de la via
L’índex global de perill es calcula a partir d’una fórmula que dóna diferent importància
a cadascun d’aquests factors. El factor que té més pes a la fórmula final és el flux total
de MMPP, ja que a major flux major probabilitat d’accident.
S’han establert 4 nivells per a l’índex global:
 Perill BAIX
 Perill MIG
 Perill ALT
 Perill MOLT ALT
De cara a la planificació municipal, els criteris s’han estipulat segons el nivell de perill
(veure l’annex 8). Aquesta és un diferència important a destacar en relació al
TRANSCAT anterior, ja que en aquell s’estipulava l’obligació o recomanació d’elaborar
el PAM únicament segons el nivell de flux total de MMPP que transitava per les vies
que afecten un municipi.
En els següents apartats, s’explica amb detall cadascun dels índexs utilitzats.
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1.

ÍNDEX DE PERILL GLOBAL.

S’han elaborat dos mapes de perill, un per al transport per carretera i un altre per al
transport per ferrocarril. Per aquest motiu, s’han calculat dos índexs de perill globals,
un per a cada mode de transport.
IPMPC:
IPMPF:

Índex Perill Mercaderies Perilloses Carretera
Índex Perill Mercaderies Perilloses Ferrocarril

La filosofia de càlcul per als dos índexs és la mateixa. Ara bé, s’han calculat dos índex
diferents, un per a cada mode de transport, per dues raons principals:
1. Els llindars quantitatius utilitzats per establir els nivells de flux total de MMPP
són diferents en cas de carretera que en cas de ferrocarril.
2. En cas de la xarxa ferroviària, actualment, no es disposa de l’índex que fa
referència a la seguretat de la via. Per tant, la fórmula final de càlcul és diferent
en relació als coeficients que s’assignen a cada índex parcial.
Fórmula per al càlcul de l’índex de perill per carretera:

IPMPC = [0.5(IFMP ) + 0.3(ITMP ) + 0.2(IEUR )] × 10
Fórmula per al càlcul de l’índex de perill per ferrocarril:

IPMPF = [0.7(IFMP ) + 0.3(ITMP )]× 10
On:
IFMP: Índex Flux Mercaderies Perilloses
ITMP: Índex Tipologia Mercaderies Perilloses
IEUR: Índex EuroRAP (seguretat de la via)
Un cop calculats els dos índexs de perill global, IPMPC i IPMPF, s’han establert 4 nivells
de perill d’acord amb el valor de l’índex:
Valor IPMPF
≤ 15
15 – 25
25 – 35
> 35

Valor IPMPC
≤ 15
15 – 25
25 – 35
> 35

Nivell de perill
BAIX
MIG
ALT
MOLT ALT

Als apartats següents, s’explica la definició i metodologia de càlcul per a cadascun dels
índex parcials que permeten calcular els índexs de perill global per a cada mode de
transport.
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1.1.

Índex de flux total de MMPP (IFMP)

Aquest índex fa referència directa a la quantitat total de MMPP que es transporten per
una via. És l’índex parcial que té més pes a la fórmula final que permet calcular l´índex
global. Cal tenir en compte que com major sigui el nombre de transports de MMPP per
un tram de via, la probabilitat d’accident augmenta considerablement.
Per aquest índex parcial s’han establert 5 nivells, que estan en relació directa amb els
nivell de flux indicats per a l’elaboració dels mapes de fluxos. Aquests nivells venen
marcats per la quantitat anual de transport de MMPP i, cal fer atenció al fet que, les
quantitats que marquen els diferents nivell són diferents en el mode viari que en el
ferroviari.
Carretera.






IFMP 1:
IFMP 2:
IFMP 3:
IFMP 4:
IFMP 5:

FLUX BAIX
FLUX MODERAT
FLUX MIG
FLUX IMPORTANT
FLUX MOLT IMPORTANT

( ≤ 30.000
( 30.000 - 75.000
( 75.000 - 150.000
( 150.000 - 300.000
( > 300.000

Tn/any)
Tn/any)
Tn/any)
Tn/any
Tn/any

( ≤ 45.000
( 45.000 - 90.000
( 90.000 - 180.000
( 180.000 - 380.000
( > 380.000

Tn/any)
Tn/any)
Tn/any)
Tn/any
Tn/any

Ferrocarril.






IFMP 1:
IFMP 2:
IFMP 3:
IFMP 4:
IFMP 5:

FLUX BAIX
FLUX MODERAT
FLUX MIG
FLUX IMPORTANT
FLUX MOLT IMPORTANT

Cadascun dels trams que conformen la xarxa amb què s’han elaborat els mapes de flux
tenen un valor de l’índex segons el valor del flux total que li pertoca, per tant, a cada
tram de via li correspon un valor concret d’aquest índex.

1.2.

Índex tipologia de MMPP (ITMP)

Aquest índex fa referència a la tipologia de mercaderies que tenen major
representativitat en el flux total. Aquest índex no s’estableix per a tots els tipus de
mercaderies, sinó per a determinats tipus que es consideren més perilloses en relació
a les possibles conseqüències en cas que es produeixi una emergència.
Les tipologies considerades són:
• Mercaderies perilloses de tipus tòxic.
• Mercaderies perilloses molt inflamables.
• Mercaderies perilloses inflamables.
Les MMPP que s’inclouen a cada tipologia obeeixen a uns criteris determinats que es
detallen més endavant en el punt 4
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Un cop establertes les MMPP de cada tipologia, el que cal fer és calcular el total de
tones de les MMPP de cada tipus, per a cada tram de la xarxa viària i ferroviària i el
percentatge sobre el valor del flux total de MMPP que correspon a cada tipologia.
Com que es disposa de la informació de les tones anuals per a cada ONU transportat
per a cada tram de via, es pot fer el càlcul automàticament.
De tota manera, per calcular l’índex de tipologia de MMPP cal utilitzar una fórmula, ja
que es considera que les MMPP de tipus tòxic representen un perill major que les molt
inflamables i aquestes un perill major que les inflamables. Això es deu a que les
conseqüències d’un escenari accidental amb MMPP tòxiques es preveuen pitjors que
les d’un escenari accidental que involucri MMPP molt inflamables i, alhora, aquestes
pitjors que les conseqüències derivades d’un escenari accidental amb participació de
MMPP de tipus inflamable.
La relació entre el tipus de substància, el fenomen perillós i l’escenari accidental
associat es pot trobar a l’annex 5 Tipus d’accidents i càlcul de magnituds, així com al
capítol 2 de la memòria del pla TRANSCAT.
La resta de MMPP que no es troben incloses en cap d’aquestes tipologies es tenen en
compte a l’índex de flux total, ja que una accident que involucri mercaderies perilloses
de tipus corrosiu, biològic, comburent, etc. també comporta un perill.
La fórmula per al càlcul de l’índex de tipologia de MMPP (ITMP) és la següent:

ITMPcalculat = [0.5 ∗ (grau Tòxics ) + 0.4 ∗ (grau Molt inflam) + 0.1 ∗ (grau Inflam)]× 10
On els graus de cada tipologia de MMPP s’estableixen segons el rang de percentatge
de cadascun d’ells.
Existeixen 4 graus segons el percentatge obtingut:
• Grau 0: 0%
• Grau 1: 0 – 10 %
• Grau 2: 10 – 50 %
• Grau 3: 50 – 100 %
Amb aquests valors, que es troben dins del rang de 0 a 30, s’estableixen 4 nivells finals
per a l’índex de tipologia de MMPP:





ITMP 0:
ITMP 2:
ITMP 4:
ITMP 6:

ITMP calculat = 0
ITMP calculat entre 1 – 10
ITMP calculat entre 10 – 20
ITMP calculat entre 20 – 30

Així doncs, per a cada tram de la xarxa es calcula el percentatge de cada tipologia i amb
la fórmula indicada es calcula l’índex parcial ITMP que li correspon.
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1.3.

Índex EuroRAP (IEUR)

Aquest índex fa referència a la seguretat de la via, és un índex que es calcula tenint en
compte diverses variables com per exemple: número d’accidents amb víctimes mortals
(fins a 24 hores després de l’accident) i accidents amb ferits greus (hospitalització
superior a 24 hores), valors d’intensitat mitjana diària, longitud del tram estudiat, etc.
Aquest índex s’extreu de les dades cedides pel Servei Català de Trànsit en relació a
l’estudi EuroRAP, el qual s’emmarca en el programa europeu de valoració de
carreteres. Per a l’elaboració del mapa de perill, s’han establert 6 graus:







IEUR 0:
IEUR 1:
IEUR 2:
IEUR 3:
IEUR 4:
IEUR 5:

Per als trams de via no inclosos a l’estudi EuroRAP
risc MOLT BAIX
risc BAIX
risc MITJÀ
risc ALT
risc MOLT ALT

L’estudi EuroRAP realitza una radiografia de l’accidentalitat en períodes de temps de 3
anys. Les dades utilitzades són dels anys 2009 a 2011.
El transport de MMPP porta associat un doble perill. D’una banda cal considerar el
perill de la pròpia mercaderia que es transporta (normalment per la seva naturalesa
química) i, d’altra banda, el perill del mitjà de transport utilitzat: carretera o ferrocarril.
Per aquest motiu, l’índex EuroRAP és una bona manera de tenir en compte l’aportació
de la seguretat de la via al valor del perill global del transport, en el cas de transport
per carretera.
Cal remarcar de tota manera que, l’índex EuroRAP no té en compte només els
accidents amb mercaderies perilloses, sinó tots aquells accidents amb víctimes mortals
i/o ferits greus, siguin del tipus de vehicle que sigui.
En el punt 5 d’aquest mateix document s’expliquen més detalladament els objectius,
l’abast i la metodologia del projecte EuroRAP.
Indicar, finalment, que no tota la xarxa viària està inclosa en l’estudi EuroRAP i, per
tant, existeixen trams de via que tenen flux de mercaderies perilloses, d’acord amb el
mapa de flux de MMPP, que no disposen d’índex EuroRAP. En aquests casos el valor
que s’ha donat a aquest índex és zero.
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RESULTATS MAPA DE PERILL PER TRANSPORT
DE MMPP PER FERROCARRIL.

2.

2.1.

Mapa de perill pel transport de MMPP per ferrocarril.

Llindars per al transport per xarxa ferroviària.
Valor IPMPF
≤ 15
15 – 25
25 – 35
> 35
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D’acord amb les darreres dades de l’any 2013, el mapa mostra que els trams amb
major perill (MOLT ALT) són els compresos entre Mollet i Tarragona, així com l’entrada
a Barcelona per la zona de Can Tunis.

2.2.

Mapes de les diferents tipologies de MMPP per ferrocarril.

A continuació es mostren els mapes que indiquen els trams de la xarxa ferroviària que
transporten un major o menor percentatge de les tipologies de MMPP escollides com
més perilloses en relació a les conseqüències que comporten.
Als mapes, s’han representat els llindars que es tenen en compte per establir els
diferents graus que s’apliquen per calcular l’índex de tipologia de MMPP.
•
•
•
•

Grau 0: 0%
Grau 1: 0 – 10 %
Grau 2: 10 – 50 %
Grau 3: 50 – 100 %

VERD
GROC
VERMELL

En el cas dels tòxics, no hi ha cap tram de la xarxa ferroviària que superi el 50% de
tòxics respecte el flux total de MMPP.
En el cas dels inflamables, l’únic tram que presenta un percentatge superior al 50% és
el que es troba entre Reus i la Plana de Picamoixons.
El transport de MMPP molt inflamables és el que presenta major nombre de trams
amb més d’un 50% de percentatge respecte el flux total.
Aquests mapes s’han elaborat amb les dades de transport de MMPP per ferrocarril
corresponents a l’any 2013.
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RESULTATS MAPA DE PERILL PER TRANSPORT
DE MMPP PER CARRETERA.

3.

3.1.

Mapa de perill pel transport de MMPP per carretera.

Llindars per al transport per xarxa viària.
Valor IPMPC
≤ 15
15 – 25
25 – 35
> 35

Nivell de perill
BAIX
MIG
ALT
MOLT ALT

El mapa de perill per carretera mostra que els trams amb major perill (MOLT ALT) són
els que coincideixen amb les vies que suporten un major flux de MMPP en general.
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Alhora aquestes vies coincideixen amb les que marca la normativa (XIMP) que són
prioritàries per al transport de MMPP per territori català.
La introducció dels paràmetres de seguretat de la via i de tipologia de MMPP
transportada dóna un valor afegit al mapa de perill en front del mapa de flux que
només representa el flux total de MMPP.
Si es comparen els dos mapes (flux i perill), es pot comprovar que existeixen vies, com
per exemple l’A-2, que tot i tenir un mateix nivell de flux en tots els seus trams, a
l’haver incorporat els nous factors (seguretat de la via i tipologia MMPP) el nivell de
perill dels trams s’ha diferenciat.
El mapes de flux es poden consultar a l’annex 6.

3.2.

Mapes de les diferents tipologies de MMPP per carretera.

A continuació es mostren els mapes que indiquen els trams de la xarxa viària que
transporten un major o menor percentatge de les tipologies de MMPP escollides com
més perilloses en relació a les conseqüències que comporten.
Als mapes, s’han representat els llindars que es tenen en compte per establir els
diferents graus que s’apliquen per calcular l’índex de tipologia de MMPP.
•
•
•
•

Grau 0: 0%
Grau 1: 0 – 10 %
Grau 2: 10 – 50 %
Grau 3: 50 – 100 %

VERD
GROC
VERMELL

Cal remarcar que, aquelles vies que surten en vermell són les que tenen un transport
més elevat de la tipologia que marqui el mapa corresponent en relació al transport
total. És a dir, una via en vermell en el mapa de tòxics, no significa que sigui la via que
més tòxics transporta en valor absolut, sinó que en relació al seu flux total, el transport
de tòxics és força significatiu.
A l’annex 6 es poden veure els mapes de distribució de tòxics per carretera, en els
quals sí que es representen quines són les vies que transporten major flux de tòxics en
valor absolut respecte de les altres vies. Aquestes vies amb un major transport no
tenen perquè coincidir amb les vies que tenen un percentatge més alt. De fet, no
coincideixen. El significat dels dos mapes és diferent.
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CRITERIS PER ESTABLIR ELS LLISTATS DELS
ONUS INCLOSOS A LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE
MMPP.

4.

Per tal d’incorporar a l’anàlisi de perill per transport de MMPP el factor de la tipologia
de MMPP, s’han elaborat uns llistats de MMPP concretes que es troben classificades
segons les seves característiques en funció del tipus d’accident amb què estan
relacionades.
Atès que no tots els tipus d’accidents tenen el mateix tipus de conseqüències i, a més,
les diferents conseqüències poden tenir distàncies d’afectació diferents, s’ha decidit
valorar de forma particular el fet de tenir un transport significatiu de certes tipologies
dins del transport total de MMPP que passa per un tram de via.
Les diferents tipologies que es consideren més perilloses en relació a les
conseqüències que tenen associades en cas d’accident són:
• Mercaderies perilloses tòxiques.
• Mercaderies perilloses molt inflamables.
• Mercaderies perilloses inflamables.
Els criteris per decidir els ONU’s que han de formar part de cada llistat són els que
s’especifiquen a continuació.
MMPP de tipus tòxic: aquestes substàncies estan relacionades amb escenaris
accidentals de tipus vessament tòxic o núvol tòxic, podent ser originat aquest núvol
per una fuita tòxica directament en fase gasosa, o bé per una fuita tòxica en fase
líquida (o fins i tot en fase sòlida) d’una substància volàtil.
En aquesta tipologia, el criteri de classificació perquè un ONU estigui inclòs en el llistat
dependrà de l’etiqueta de perill que tingui assignada per al seu transport. Aquesta
assignació l’estipula l’ADR en el cas de carretera o el RID en el cas de ferrocarril i es pot
trobar a la taula A de qualsevol d’aquests dos documents normatius. (la taula A és
comuna per a ADR i RID)
Classificació tòxics.
 Es marquen com a tòxics tots els ONU’s que tenen assignada l’etiqueta amb el
codi 2.3 i/o el codi 6.1 i/o el codi 6.2.
 A banda d’aquestos, també s’han marcat com a tòxics els ONU’s 1041 i 2969 de
forma especial. S’ha tingut en compte el criteri de les fitxes Ericard que
classifiquen aquestes substàncies com:
• 1041
GAS LIQUAT INFLAMABLE I TÒXIC (Classe 2, codi classif. 2F)
• 2969
MATÈRIA TÒXICA (Classe 9, Codi classificació M11)
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MMPP de tipus molt inflamables (inclouen gasos i líquids amb punt d’ebullició baix):
aquestes substàncies estan relacionades amb escenaris accidentals del tipus BLEVE,
núvol inflamable i dard de foc.
Gasos inflamables: ONU’s que tenen assignat com a número de perill alguna de les
següents combinacions:
23
223
263
239
Líquids molt inflamables de punt d’ebullició baix: ONU’s que tenen assignat com a
número de perill alguna de les següents combinacions:
33
336
338
339
X338
MMPP de tipus inflamable: aquestes substàncies estan relacionades amb escenaris
accidentals del tipus incendi de toll, núvol inflamable i dard de foc.
Líquids inflamables: són els que tenen assignat com a número de perill alguna de les
següents combinacions de perill:
30
36
38
39
368
382
X362
X323
X382
63
663
639
638
83
X83
839
X839
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5.

PROJECTE EURORAP

EuroRAP (European Road Assessment Programme)
Tal i com informa el Servei Català de Trànsit a la seva web, el programa europeu de
valoració de les carreteres, EuroRAP, és una organització internacional sense ànim de
lucre registrada a Bèlgica. Els seus membres són organitzacions automobilístiques, els
responsables de la seguretat viària, les autoritats de carreteres nacionals i regionals, i
els experts que han estat elegits per la contribució especial que han fet a EuroRAP.
EuroRAP és un programa relacionat amb EuroNCAP, el programa independent de
proves de xoc als cotxes nous que avalua la protecció que proporcionen als passatgers
i als vianants. EuroNCAP demostra que els vehicles ben dissenyats per la protecció
contra xocs poden fer els cotxes més segurs. De la mateixa manera, EuroRAP està
començant a mostrar com es poden fer carreteres més segures, de manera que amb
cotxes i carreteres més segures es pugui protegir la vida.
Els objectius d'EuroRAP són els següents:
 Reduir els morts i ferits greus a les carreteres europees a través d’un programa de
mesura sistemàtica dels riscos que identifica les deficiències importants de
seguretat i que poden tractar-se amb mesures concretes de millora de carreteres.
 Garantir que l’avaluació del risc és al cor de les decisions estratègiques sobre les
millores de les carreteres, la protecció contra xocs i les normes de gestió de les
carreteres.
 Forjar aliances entre els responsables de seguretat viària, les autoritats de
carreteres, les organitzacions de motor i els fabricants de vehicles.
La Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de Trànsit i del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, participa en el programa EuroRAP conjuntament
amb el RACC i la Diputació de Barcelona des de l’any 2002. Anualment elabora un
estudi i un mapa de risc de part de la xarxa viària catalana.
L’estudi EuroRAP valora la probabilitat de patir un accident amb morts i ferits greus en
un tram concret de carretera, en funció del tipus de via i la intensitat mitjana diària
(IMD). El programa mesura la qualitat de la xarxa viària amb criteris unificats,
relacionant dos paràmetres: accidentalitat i intensitat de trànsit. EuroRAP compara
trams de les carreteres de la xarxa bàsica per avaluar el risc de patir accidents amb
víctimes mortals o amb ferits greus.
Per fer l’estudi d’EuroRAP s’adopta una metodologia aplicada a la Gran Bretanya i a
Suècia, països que encapçalen les estadístiques de seguretat viària de tot el món.
Aquest mètode de treball permet posar en relleu els trams on el risc d’accident greu és
més elevat sense entrar a valorar les causes dels accidents.
La xarxa analitzada per EuroRAP consta de 6.347 Km de xarxa viària catalana que
representa el 52% del total (12.206 Km). Aquesta xarxa es divideix en 424 trams sota
estudi. Dins de la xarxa analitzada per EuroRAP té lloc el 86% de la mobilitat total en
carretera a Catalunya.
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Per utilitzar la informació de l’estudi de carreteres EuroRAP i aplicar-la a l’anàlisi del
nivell de perill global en el transport de MMPP, cal creuar els trams estudiats per
EuroRAP amb el trams que suporten flux de MMPP, els quals venen indicats pel mapa
de fluxos de carretera elaborat a partir de les dades obtingudes de les empreses.
Un cop fet aquest creuament, s’obté el mapa següent on es mostra el nivell EuroRAP
dels trams de via que tenen flux de MMPP.
El mapa de flux de MMPP consta de 936 trams amb els quals s’han cartografiat les 500
rutes que suporten un major flux de MMPP. Ara bé, els trams utilitzats per a elaborar
el mapa de flux de MMPP no coincideixen exactament amb els trams utilitzats per
elaborar l’estudi EuroRAP, per aquest motiu els 936 trams inicials s’han convertit en
1780 trams finals després de fer el creuament.
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Tota aquesta informació permetrà tenir un nivell eurorap i, per tant, un valor de l’índex
EuroRAP (IEUR) per a cadascun dels trams estudiats en el mapa de flux de MMPP.
Aquest índex serà el que s’utilitzarà posteriorment a la fórmula que calcula l’índex de
perill global per transport de MMPP per carretera.
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