
En matèria de conducció, cada vegada 
ens aproximem més a aquest futur, en-
cara llunyà, en el qual hi haurà cotxes 
completament autònoms, creats per ga-
rantir una major seguretat a les carrete-
res i evitar els accidents greus. En 
certa manera, els ADAS constitueixen 
passos cap a l'esmentada automatitza-
ció. 
 
¿Què és el sistema ADAS? 
 
ADAS és un acrònim que prové de l'an-
glès: Advanced Driver Assistance 

Systems. Dóna nom a diferents tecno-
logies d'assistència a la conducció des-
envolupades amb l'objectiu d'evitar 
l'error humà o minimitzar-lo tot el possi-
ble. 

Algunes ja vénen instal·lades de 
sèrie en els cotxes actuals. Mitjançant 
una xarxa de càmeres làser i radars, 
els ADAS recullen tota la informació so-
bre el que està succeint al voltant i dins 
del vehicle perquè aquest pugui avan-
çar-se a un eventual accident, eludint 

la situació perillosa o preparant l'habi-
tacle per a l'imminent impacte. 

 
Alguns dispositius ADAS 
 
Sistema de Manteniment de Carril o 
LKAS 
En anglès el seu nom és Lane Keeping 
Assist. A través d'una càmera 
instal·lada en el cotxe, el LKAS reco-
neix les línies del carril per on va transi-
tant i detecta si el vehicle comença a 
sortir-se de la seva via, si no ha posat 
els llums intermitents, el que s'inter-

preta com un acte involuntari produït 
per la distracció o la somnolència. S'ac-
tiva a partir d'una determinada velocitat 
i avisa al conductor girant suaument el 
volant en la direcció correcta. 
 
Control de Creuer Adaptativa o ACC 
Adaptative Cruise Control en anglès. El 
conductor selecciona prèviament la dis-
tància i la velocitat desitjada. A partir 
d'aquí, un radar d'ona mil·limètrica ins-
tal·lat al cotxe mesura la separació que 

té amb el vehicle que va davant i 
adapta la velocitat respecte a aquest. 
Si la distància de seguretat és inferior 
a la deguda, el sistema redueix suau-
ment la velocitat alertant al conductor. 
 
Sistema de mitigació d'impactes o 
CMBS 
El sistema controla de forma automà-
tica la velocitat del cotxe i avisa al con-
ductor quan s'està acostant massa al 
que té davant. El seu nom en anglès és 
Collision Mitigation Brake System. 
 
Frenat Automàtic d'Emergència o AEB 
Autonomous Emergency Braking. De-
tecta el risc d'accident i redueix automà-
ticament la velocitat del cotxe. Si 
aquest va circulant a un màxim de 30 
quilòmetres el pot aturar del tot; si la ve-
locitat és més gran, reduirà l'impacte de 
la col·lisió. És un sistema molt eficaç 
que està sent implantat cada vegada 
més pels fabricants. 
 
Els avantatges i qüestionaments 
dels ADAS 
 
Els ADAS estan fets per assistir al con-
ductor en els cotxes moderns i garantir 
la seva major seguretat, funcionen com 
un robot protector i les estadístiques 
donen resultats molt positius pel que fa 
al seu ús. Segons la Direcció General 
de Trànsit (DGT) es reduiria en un 57% 
el risc de sinistre a Espanya, si tots els 
cotxes empressin aquestes tecnolo-
gies. 

No obstant això, al nostre país el 
parc automotor té una mitjana de 10 

¿EN QUÈ CONSISTEIXEN ELS ADAS?

MOBILITAT

Notícies de Catalunya Núm. 50 /  Gener 2019

El món avança i amb ell la tecnologia. Els sistemes evolucionen i apareixen mecanismes intel·ligents 
que ja formen part de la vida quotidiana de les persones.
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 

anys d'antiguitat i per tant hi ha en ell 
molts cotxes que no posseeixen cap 
d'aquests sistemes. De la mateixa ma-
nera, encara no hi ha prou conscien-
ciació sobre la importància dels ADAS 
per a la nostra seguretat. Molts con-
ductors no confien en la seva eficàcia 
i els consideren intrusius. 
 
La inclusió dels ADAS en les proves 
de circulació 
 
En relació amb l'anterior, la Confede-
ració Nacional d'Autoescoles (CNAE) 
promou la incorporació dels ADAS als 
vehicles que s'utilitzin en les proves 
pràctiques per obtenir el permís de 
conduir, ja que són tecnologies que a 
mitjà i llarg termini formaran part dels 
vehicles que utilitzarem. La DGT, que 
fins ara havia estat reticent, ha promès 
que, a partir d'ara, facilita el seu ús en 
els exàmens de conduir. 

CNAE està convençuda que, l'en-
senyament de la conducció brinda una 
oportunitat immillorable per familiarit-
zar al futur conductor amb els nous 
vehicles, que porten cada vegada més 
ADAS de sèrie. La tecnologia evolu-
ciona i ens hem d'adaptar a ella. Els 
ADAS són un gran aliat de la seguretat 
viària, a condició que els coneguem. 

 

trànsit, seguretat viària, educació viària,...

El RACC va presentar conjuntament 
amb el Servei Català de Trànsit, el 
Departament de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona la 17a 
edició de l’estudi d’avaluació de ca-
rreteres EuroRap, que analitza cada 
any l’accidentalitat a la xarxa viària 
catalana. L’estudi, que relaciona el 
nombre d’accidents greus i mortals 
en els últims 3 anys en un tram de 
carretera amb la seva Intensitat Mit-
jana Diària (IMD), ha analitzat 6.300 
km de carreteres del total de més de 
12.000 km a Catalunya. 

L’EuroRap d’enguany conclou 
que hi ha 2.195 km de carreteres 
catalanes amb un risc alt o molt alt 
d’accident greu o mortal i, d’aques-
tes, Lleida és la demarcació amb 
més quilòmetres de carreteres amb 
aquesta tipologia. L’estudi també 
conclou que el risc de patir un acci-
dent en una carretera convencional 
de calçada única – és a dir, amb un 
sol carril per sentit – és quatre ve-
gades superior que a les autovies i 
autopistes. 

El coordinador de Seguretat 
Viària i Mobilitat del SCT, Òscar 
Llatje, va puntualitzar en la presen-
tació d’aquest estudi que «de cara 
al futur, l’EuroRap ha de tenir en 
compte altres indicadors més quali-
tatius, com ara quin és el comporta-

ment del conductor i l’ús que en fa 
de la via, així com la velocitat a la 
que circula». L’EuroRap d’enguany 
destaca que la carretera de l’Arra-
bassada (BP-1417) entre Barcelona 
i Sant Cugat és el tram amb més 
risc d’accident, per tercer any con-
secutiu. Alhora, el tram que acumula 
més accidents greus i mortals es 
troba per segon any consecutiu a la 
C-58 entre Barcelona i Cerdanyola 
del Vallès. D’altra banda, l’estudi su-
bratlla que les motocicletes estan in-
volucrades en el 43% dels accidents 
amb morts i ferits greus en carretera 
(especialment a l’entorn metropolità 
de Barcelona), malgrat que repre-
senten menys del 5% de la mobilitat 
total.

L'EURORAP ANALITZA  
L'ACCIDENTALITAT D'ENGUANY 
A CATALUNYA

SEGURETAT VIÀRIA
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