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Els accidents de circulació són la principal causa de mort entre joves de l’estat espanyol. 
Enfront aquesta epidèmica, la seguretat viària, com a disciplina de l’enginyeria del transport 
cerca solucions a tal problemàtica. Des d’un altre punt de vista, els límits de velocitat actuals a 
l’estat espanyol no semblen satisfer ni les expectatives dels usuaris ni de l’administració, enca-
ra que sigui per motius ben diferents. Si a aquest fet se li sumen pràctiques com les dutes a 
terme a Alemanya amb trams sense límits de velocitat i una accidentalitat igual o menor a 
l’espanyola fa necessari una revisió als límits de velocitat existents. La present tesina 
s’emmarca en aquesta disciplina i es concreta en la recerca d’un risc d’accidents en el marc de 
les vies interurbanes per tal de poder determinar la influència del límits de velocitat en els acci-
dents i les seves conseqüències. 

Per a tal empresa primerament s’ha realitzat un recerca bibliogràfica, tant de les principals 
teories assumides com a vàlides per una majoria de la comunitat especialitzada com dels dar-
rers estudis realitzats al respecte. Actualment, la velocitat és associada a l’accidentalitat però 
fins el moment no existeix una tesi clara sobre el seu efecte. Altres factors com la Intensitat 
Mitjana Diària (IMD) mostren la seva bona capacitat predictiva. La que sí que sembla accepta-
da àmpliament: la relació entre la velocitat i la severitat dels accidents. Establertes aquestes 
bases s’han buscat les variables que poden afectar al risc d’accidents a partir de l’anàlisi de 
l’accidentalitat a Espanya i l’experiència d’altres estudis. Determinades les variables s’ha esta-
blert una relació funcional: el model teòric de predicció de risc. Tot seguit la intenció ha estat 
validar i calibrar aital model, per aquest motiu s’ha fet ús de les dades de 400 trams de la xarxa 
viària catalana pels que es tenia informació de freqüències anuals d’accidents (totals i greus), 
ferits (totals i greus) i morts. A més es coneixien determinades característiques geomètriques 
de la via i de la IMD. Les diferents probes han mostrat que sols hi havia un efecte estadística-
ment significatiu per la variable IMD. El resultat ha estat l’obtenció d’un model de predicció de la 
freqüència del succés a partir d’una relació exponencial amb l’IMD, amb valors de l’exponent 
propers a 0,7. Models similars realitzats en estudis d’altres països han obtingut valors sem-
blants d’aquest exponent. 

Validat i calibrat el model a les vies interurbanes catalanes s’ha realitzat una discussió de 
l’efecte que, a partir d’aquest model suposa una variació del límit de velocitat. S’han realitzat 
una sèrie de hipòtesis com la relació directa entre el límit de velocitat i la velocitat mitjana o 
restriccions com la de situació de circulació lliure. Partint del cas d’un trajecte entre dos nodes 
en que hi ha dos modes de transport s’ha arribat a les següents conclusions. Si el cost de rea-
litzar el trajecte en vehicle tot i variar el límit de velocitat no varia, aleshores, a partir d’un model 
de demanda es dedueix que les intensitats seran constants i per tant la IMD també. Aleshores 
la freqüència d’accidents romandrà pràcticament constant si bé la severitat, seguint el model 
potencial sí que variarà. A més, tal situació serà a la pràctica sols factible en un rang de veloci-
tat entre 60km/h i 100km/h a no ser que es realitzin variacions dels límits de velocitat molt ele-
vades. En una segona situació, els costos per realitzar el trajecte si que varien al variar els 
límits de velocitat. En aquesta circumstància el model de demanda determinarà la variació de 
fluxos fet que portarà a la nova IMD. Analitzant la variació de la IMD es conclou que una varia-
ció en el límit de velocitats suposarà un variació en la freqüència d’accidents en el mateix sentit 
que aquesta però la intensitat de la variació serà molt més elevada en variacions dins del límits 
de velocitat menors a 80 km/h. Tal resultat, sembla doncs posar-se en acord amb les acciden-
talitats poc diferenciades entre autopistes i autovies espanyoles (amb límits de 120 km/h) i ale-
manyes (multitud de trams sense límit de velocitat).  

 




