
+1.200 experts +20 Comitès 
Tècnics

Des de 
1909

COOPERACIÓ INTERNACIONAL  
PER A LA CARRETERA  
I EL TRANSPORT PER CARRETERA

+120  
països



ELS NOSTRES TEMES

FINANÇAMENT

VIABILITAT HIVERNAL

NOUS USOS DE LES CARRETERES 

MOBILITAT EN ZONES URBANES

EXPLOTACIÓ DE TÚNELS 

RESILIÈNCIA

OPERACIONS DE XARXES 

ACTUACIÓ DE LES AUTORITATS  
DE TRANSPORT

ESTRATÈGIES DE MANTENIMENT I 
EXPLOTACIÓ 

PREVENCIÓ I GESTIÓ DE CATÀSTROFES 

TRANSPORT  
DE MERCADERIES

TRANSPORT INTEL·LIGENT 

GESTIÓ PATRIMONIAL  
DE LES CARRETERES

SEGURETAT 

SEGURETAT VIÀRIA

VEHICLES CONNECTATS

 PAVIMENTS

 TREBALLS TERRESTRES

MEDI AMBIENT

CAMINS RURALS 

PONTS

POLÍTIQUES DE TRANSPORT

...

TOTS ELS TEMES RELACIONATS AMB EL TRANSPORT 
PER CARRETERA

MULTIMODALITAT 



Les carreteres són el mode de transport més antic i encara representen més del 
80% del transport en la majoria de països. S’han de trobar requisits cada cop més 
estrictes en termes de demanda de transport, noves tendències, pressions socials i 
eficiència pressupostària.

Experts, investigadors i professionals de tot el món estan treballant en aquests temes 
per formular i implementar les respostes més adequades.

La cooperació internacional és una eina potent en aquest procés. 

En lloc de reinventar les bones pràctiques, es comparteix mitjançant reunions 
i col·laboracions entre iguals, cosa que permet estalviar temps i diners,
També es poden compartir idees, cosa que facilita l’aparició de nous 
conceptes,
Aquesta cooperació també permet als participants promoure pràctiques 
nacionals. 

L’Associació Mundial de la Carretera (PIARC), va ser fundada el 1909 per facilitar 
aquest tipus de cooperació en tots els temes relacionats amb la carretera. La nostra 
associació internacional és apolítica i sense ànim de lucre. Forma xarxes d’experts 
en carreteres d’arreu del món, proporciona a aquests experts mètodes de treball 
col·laboratius i publica les seves recomanacions i informes. Tot això es produeix en un 
context de transport integrat i sostenible. 

Els nostres productes i serveis són àmpliament accessibles i se centren en 
les expectatives i els requisits expressats pels nostres membres, que inclou 
principalment els governs de més de 120 països.



El Congrés Mundial de la Carretera, que se celebra cada quatre anys des del 1908  
- Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) el 2019;  
- Praga (República Txeca) el 2023  

Congrés internacional de viabilitat hivernal  
- Gdansk (Polònia) el 2018;  
- Calgary (Canadà) el 2022  

1.200 experts internacionals

Reunits en més de 20 Comitès Tècnics i Grups d’Estudi 

Reunions estatutàries del nostre Comitè Executiu i del nostre Consell 

Reunions a nivell nacional (Comitès Nacionals)

LES NOSTRES MISSIONS

SER UN FÒRUM INTERNACIONAL CAPDAVANTER PER ANALITZAR I DEBATRE LES QÜESTIONS 
RELATIVES A LA CARERTERA I AL TRANSPORT PER CARRETERA

COMPARTIR LA MILLOR PRÀCTICA I MILLORAR L’ACCÉS ÒPTIM A LA INFORMACIÓ GLOBAL

Publicació d’informes, disponibles de forma gratuïta: 1 al mes

Revista trimestral Routes/Roads trilingüe

Conferències: túnels, característiques dels paviments

Resums breus (Projectes especials)



 Requisits incorporats als nostres temes de treball

 Seminaris internacionals: un cada sis setmanes

 Grups de treball regionals

 Mecanismes de suport financer

ACTUAR A FAVOR DELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT I EN TRANSICIÓ

DESENVOLUPAR I PROMOURE EINES EFECTIVES PER AJUDAR A LA PRESA  
DE DECISIONS EN MATÈRIA DE CARRETERES I DE TRANSPORTS PER CARRETERA

El nostre diccionari multilingüe de carreteres en línia 

HDM-4: software d’anàlisi d’inversions i política de manteniment
   
DG-QRAM: una eina per gestionar el transport de mercaderies 
perilloses als túnels

Manuals en línia temàtics: seguretat viària, explotació de túnels, gestió 
d’actius de carreteres, explotació de xarxes / transport intel·ligent



COM TREBALLEM?

Reuneixen més de 1.200 experts de tot el món i 
fan de PIARC la xarxa més gran d’especialistes 
en carreteres del món. El seu treball gira al 
voltant de dues reunions i seminaris anuals en 
països de renda baixa o mitjana, que culminen 
en la publicació d’informes sobre temes tècnics 
prioritaris.

La part principal dels nostres productes està 
disponible en anglès, francès i castellà, que 
són els tres idiomes de treball de PIARC, i de 
vegades en altres idiomes.

Comitès 
Tècnics

Comitès 
Nacionals

Estratègies i 
col·laboracions 
internacionals

Projectes 
especials

Grups 
de treball

PIARC persegueix activament col·laboracions amb l’objectiu de posicionar les carreteres com a component clau del 
sistema de transport, garantint que els nostres productes estiguin àmpliament distribuïts, contribuint a compartir 
bones pràctiques, proporcionant-nos un major accés a les comunitats de carreteres, coordinant plans d’acció i ideant 
projectes conjunts. 

Comitès Nacionals de PIARC: associacions nacionals de carreteres, constituïdes a nivell nacional en més de 40 
països.

Associacions regionals de carreteres: CEDR a Europa, AGEPAR a l’Àfrica francòfona, REAAA a Àsia i DIRCAIBEA a 
Amèrica Llatina.

Organitzacions de desenvolupament, inclòs el Banc Mundial, Banc Asiàtic de Desenvolupament, Banc de 
Desenvolupament d’Amèrica Llatina, etc.

Organitzacions tècniques Internacionals: TRB (Estats Units), Associació Internacional de Túnels i Espai Soterrani 
(ITA-AITES), FISITA, etc.

COL·LABORACIONS

Seminaris 
internacionals

Els Comitès Tècnics i els Grups d’Estudi són 
els elements més visibles de PIARC.



L’EQUIP PIARC

PER QUÈ UNIR-SE A PIARC?

Oferim diverses categories de membres: governs nacionals; autoritats regionals; 
empreses o universitats; membres individuals.

La 
Secretaria 
General de 

PIARC

El President

Elegit pel 
Consell   

Per un termini de 4 
anys

El Consell 

Responsable 
de la direcció de 

l’Associació 

Està format per 
delegacions de 

països membres, 
cadascuna dirigida 

per un Primer 
Delegat

El Comitè 
Executiu 

Responsable 
de la Gestió de 

l’Associació

Assistit per diverses 
Comissions

Coordina 
totes les 
activitats

Amb seu a París, 
França

Executius i experts 
proporcionats 

per alguns països 
membres

Empleats

En els nostres esdeveniments

En la cooperació en temes relacionats amb la 
carretera a nivell internacional

En els Comitès Tècnics i Grups d’Estudi

En la identificació de reptes relacionats amb les 
carreteres

A la nostra revista Routes/Roads

A la nostra biblioteca d’informes en línia

Al nostre diccionari de carreteres en línia

Als nostres productes de programari

PARTICIPI ACCEDEIXI



www.piarc.org

Descarregui les nostres publicacions

Segueixi’ns a les xarxes socials

Subscrigui’s- al nostre butlletí

Traducció realitzada per l’Àrea de Conservació  
i Explotació de Carreteres (COEX) - Govern d’Andorra


