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1.1. INTRODUCCIÓ 
4,442 i 132,809 són xifres molt elevades si es té en compte que es parla de 

persones que perderen la vida i sofriren conseqüències físiques greus respecti-
vament durant l’any 2005 a les vies de circulació de l’estat espanyol. Una xifra 
d’aquesta magnitud, tot i ser menor que la dels darrers anys és totalment intole-
rable.  

Actualment la principal causa de mortalitat entre el jovent  a l’estat espanyol 
és la mort per accident de circulació. Enfront una problemàtica tant important 
en les societats occidentals els esforços al respecte no haurien de ser escas-
sos. Tal tendència s’evidencia usualment en les campanyes publicitàries que 
procuren incidir en el comportament dels conductors o bé en els costosos estu-
dis realitzats per les empreses constructores d’automòbils per augmentar la 
seguretat activa i passiva d’aquests. Els estudis que incideixen en la qualitat de 
les vies no assoleixen el mateix grau de maduresa i tampoc existeix una doctri-
na clara sobre l’efecte que tenen en la seguretat. El marc de la present tesina 
es situa en l’avaluació de la seguretat que les vies ofereixen al usuaris. 

1. INTRODUCCIÓ
I OBJECTIUS
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La seguretat viària usualment es descompon en un trinomi format pels efec-
tes relacionats per una banda amb el conductor, per una altra amb el vehicle i 
finalment amb la via, si bé es podria afegir un quart element relacionat amb la 
resposta assistencial enfront un accident. Aquests tres elements estan relacio-
nats entre sí i és difícil tractar-los per separat, essent necessari però poder-ne 
extreure les influències que poden tenir en computar l’efecte d’un sol dels ele-
ment, ja que és la única manera de poder actuar efectivament en modificar-los.  

Els límits de velocitat són un element característic de la via i seran objecte 
principal d’estudi d’aquesta tesina. Actualment la seva regulació es basa en el 
trinomi de la seguretat: varia en funció del tipus de via, conductor i vehicle. 
Malgrat tot, aquesta regulació molts cops sembla insuficient ja que la sensació 
d’usuaris, científics i administració tant des d’un punt de vista de seguretat com 
de servei és la d’incorrecció de certs límits de velocitat, ja sigui per excés com 
per defecte. Els límits en vies interurbanes a Espanya (vies a les que fa refe-
rència la tesina) estan imposats bàsicament per motius energètics provinents 
de les crisis del petroli dels anys setanta del segle passat. Per tots és conegut 
els casos d’Alemanya on gran part de les seves autopistes no tenen límits de 
velocitat, o bé Àustria amb límits de 160 km/h. Aquests límits generalment no 
es veuen correspostos amb sinistralitats més elevades que les espanyoles com 
faria preveure l’axioma comunament acceptat sobre la influència directa del 
límit de velocitat amb els accidents. Tals fets fan necessari doncs una revisió 
dels límits de velocitat. 

Si bé la relació entre els límits de velocitat i la sinistralitat pot no ser clara, 
l’altra gran pregunta és si realment l’efecte està en la velocitat. Un límit de velo-
citat indica això: un límit, fet pel qual molts automòbils poden circular a veloci-
tats molt inferiors no relacionades amb aquest límit. Malgrat tot, sembla clara 
una relació directa entre els límits de velocitat i les velocitats amb la que els 
vehicles circulen per la via (que en el cas espanyol és generalment superior en 
el cas de les autopistes i autovies). Aleshores la pregunta es trasllada a les ve-
locitats (i les seves dispersions): sota quines condicions de la via és “segur” 
circular a una determinada velocitat?. La seguretat, en el seu sentit extrem és 
lògicament un objectiu inassolible, per tant la pregunta s’hauria de plantejar en 
relació a un determinat risc d’accident 

Tal com s’ha plantejat en iniciar la introducció, els accidents són successos 
amb conseqüències gravíssimes, molts cops fatals. Ara bé, tal com s’ha dit, un 
risc sempre existeix, la seguretat total és inassolible i per tant és inevitable 
l’existència d’accidents i les seves conseqüències. La quantificació econòmica 
d’una mort pot semblar quelcom irreal des del punt de vista d’algú proper a la 
víctima, ja que per aquesta persona el seu valor serà infinit, ara bé, des d’un 
punt de vista operatiu és necessari el còmput social i econòmic dels accidents. 
La carretera segura no existeix i per tant la societat ha de ser capaç de decidir 
quines són les pèrdues per accidents que és capaç d’assumir. Tals pèrdues 
però s’han de quantificar amb d’altres costos que comporta el fet de circular per 
una via. Per un repartidor no és el mateix realitzar un trajecte en 30 minuts que 
en una hora, fet que exemplifica els costos associats al temps que pot compor-
tar circular a una o altra velocitat. Per altra banda la contaminació atmosfèrica 
també dependrà de la velocitat de circulació. Aquest conjunt de costos fa ne-
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cessari doncs revisar els límits de velocitat en un sentit més ampli al purament 
associat a la seguretat viària. 

1.2. OBJECTIUS 
Actualment no existeix una doctrina clara en referència als principals factors 

que expliquen els accidents i les seves conseqüències. Un primer objectiu de la 
tesina serà la realització d’un repàs exhaustiu de la bibliografia al respecte, 
l’elaboració per tant d’un document que permeti repassar tant les principals te-
sis acceptades per la comunitat científica com els darrers estudis realitzats en 
seguretat viària que facin referència a la via, la velocitat i els límits de velocitat. 

La present tesina desenvoluparà un model predictor del risc d’accident a par-
tir d’una sèrie de variables referents a la infraestructura de la via, la limitació de 
velocitat, la seva distribució o el flux horari de vehicles. La motivació que porta 
a la construcció d’aquest model la podem trobar en el que es podria determinar 
com a segon objectiu de la tesina que consisteix en la obtenció de velocitats 
màximes legals que assoleixin un determinat nivell de risc d’accident. Aquest 
és segurament un objectiu excessivament ambició per una tesina si se’l gene-
ralitza a totes les vies interurbanes i a més es pretén obtenir el valor exacte 
d’aquest límit. Així doncs aquest objectiu tan general es pot dividir en dos ob-
jectius més concrets que seran per una banda l’elaboració d’un model de pre-
dicció de risc d’accidents i la seva aplicació en un territori per tal de comprovar-
ne la validesa i calibrar-lo i per altra banda el segon objectiu concret consisteix 
en la determinació a partir del model creat i calibrat, dels efectes sobre 
l’accidentalitat que comporta la variació dels límits de velocitat. 

1.3. METODOLOGIA I ESTRUCTURA DEL DOCUMENT 
Aquest apartat simplement pretén mostrar molt esquemàticament per una 

banda quina ha estat la metodologia que s’ha seguit en l’elaboració de la pre-
sent tesina i per altra quina és l’estructura que segueix, és a dir una breu des-
cripció dels capítols. 

Abans d’entrar en la metodologia sobre la realització del model un breu 
apunt respecte al pas previ a aquest: la recerca bibliogràfica. Tal recerca s’ha 
basat únicament en documents científics sorgits de les principals revistes cien-
tífiques que tracten la temàtica del transport en general com poden ser les 
Transportation Research Part A. B o F o encara més especialitzades en la se-
guretat viària com pot ser l’Accident Analysis and Prevention. A partir d’aquests 
articles i documents sorgits de les bibliografies usades en els articles s’ha ge-
nerat una base bibliogràfica amb la que treballar per tal de realitzar un primer 
objectiu de la tesina: l’estat de l’art. 

Tot seguit s’ha desenvolupat un model de predicció de risc. Per tal de des-
envolupar-lo s’han cercat les variables que es s’han cregut més importants per 
l’afectació de la seguretat a partir de l’anàlisi de l’accidentalitat a Espanya. Un 
cop s’han definit aquestes variables i la seva suposada implicació funcional en 
el model, a partir de l’anàlisi físic o l’experiència d’altres estudi, s’ha exposat la 
relació funcional teòrica del model. 
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Obtinguda la relació funcional s’ha prosseguit al procés de validació i cali-
bratge d'aquest. Per això s’han usat dades de la xarxa de vies interurbanes ca-
talanes durant l’any 2004. Tal procés ha permès obtenir un model molt reduït 
amb el que poder treballar per tal d’assolir un darrer objectiu: determinar 
l’efecte dels límits de velocitat en l’accidentalitat. 

L’anàlisi de la influència dels límits de velocitat en l’accidentalitat s’ha basat 
en el model de predicció de risc obtingut i l’aplicació de models de demanda de 
flux. A partir d’aquests s’han analitzats situacions diverses per observar la vari-
ació dels límits de velocitat en l’accidentalitat. 

 
Estructura del document 

El present document segueix l’ordre cronològic de la investigació, la metodo-
logia exposada en els darrers paràgrafs. Primerament es mostra un capítol (2) 
anomenat Estat de l’Art en que es presenten les principals teories referents a la 
seguretat viària i relacionades amb la velocitat i la via i àmpliament acceptades 
per la comunitat científica però sense abandonar-ne la seva discussió així com 
alguns dels darrers estudis realitzats. 

En acabar la exposició de l’estat de l’art el document presenta el model teò-
ric de predicció de risc d’accidents en el capítol 3, el qual s’inicia fent una repàs 
general de l’accidentalitat a Espanya per tal d’intentar entreveure els principals 
factors a tenir en compte del model. Un cop desenvolupat el model, el darrer 
apartat d’aquest capítol desenvolupa un cas pràctic el qual ha estat àmpliament 
reduït en nombre de variables i pretensions respecte la proposta teòrica.  

Presentats i discutits el model teòric i el cas pràctic, el capítol 4 està dedicat 
a l’anàlisi de la influència dels límits de velocitat en l’accidentalitat a partir del 
model validat en el capítol anterior. 

Finalment el capítol 5 està dedicat a les conclusions que s’han extret de la 
tesina i al plantejament de tots aquells àmbits pels que es podria a investigar a 
partir d’allò trobat amb aquest document: la investigació futura. 
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2.1. INTRODUCCIÓ A LA SEGURETAT VIÀRIA 
Ens els darrers anys la opinió pública s’ha anat conscienciant de la gravetat 

dels efectes adversos provocats pels accidents de trànsit. Aquest pensament 
no s’allunya de la realitat. Els accidents de trànsit suposen ara mateix un greu 
problema de salut pública: segons dades del Centre Nacional d’Epidemiologia a 
Espanya del 1992 al 2001 la principal causa de mort de la població entre 5 i 34 
anys foren els accidents amb vehicles de motor, estant en una relació de 4 o 5 
a 1 en les franges d’edat de 15 a 34 anys (Instituto de Salud Carlos III, Centre 
Nacional d’Epidemiologia, 2002), així com les lesions, sovint gravíssimes i crò-
niques que es poden produir. Endemés la gravetat en la salut pública suposa 
un greu problema econòmic, la OCDE mostra com un 4% del PIB de la majoria 
de països que formen part d’aquesta organització acaba relacionant-se amb els 
accidents de trànsit (OCDE, 2002). 

Enfront la importància d’aital fenomen els governs i administracions de la 
major part dels estats han dedicat temps i recursos a poder-ne minorar tant la 
freqüència com les conseqüències d’aquest. 

2. ESTAT DE
L’ART
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2.1.1. Orígens de la seguretat viària 
Els ferits com a resultat d’un accident de trànsit han estat considerats com 

un fenomen modern i creixent amb la popularitat dels trànsit durant el segle XX.  
Tot i que l’ús de la tracció animal també causà molts accidents mortals al 

llarg de la història, no fou fins a l’arribada dels vehicles a motor que no adquirí 
un magnitud epidemiològica considerable. És doncs a partir d’aquest moment 
en que es començà a reaccionar apareixent així les primeres regulacions per 
tal de millorar la seguretat viària. Un bon exemple el tenim amb la legislació 
establerta a Gran Bretanya el 1865 i coneguda com la Red Flag Act per la qual 
els vehicles motoritzats havien de donar prioritat al trànsit per cavalls, havien de 
ser visibles (avisar amb una bandera vermella), i limitava la velocitat, entre 
d’altres. El no compliment d’alguna de les mesures establertes suposava el pa-
gament d’una multa de 10 ₤. A partir d’aquí la legislació, és a dir, la regulació 
anà augmentant així com la comunicació a la via d’aquestes (senyalització).  

La primera guerra mundial portà la fabricació massiva de vehicles militars ai-
xí com el seu aprenentatge (masculí) també massiu. Fou en el context post-
bèl·lic i amb l’arribada del fordisme en que es generalitzà l’ús dels vehicles i 
precisament quan sorgiren les primeres organitzacions preocupades per la pre-
venció d’accidents com la RoSPA, (Royal Society fort he Prevention of Acci-
dents). 

El 1919 amb la creació de la Societat de Nacions s’establiren els primers 
comitès científics que tractaren sobre el trànsit. Bàsicament aquest es dedicà a 
l’harmonització dels senyals i normatives de circulació. Tot i la desaparició de la 
Societat de Nacions els comitès continuaren treballant i s’annexionaren la pos-
terior creada Organització de les Nacions Unides.  

El 1920 trobem un dels primers lemes de la seguretat viària; les tres Es: 
Aplicació (Enforcement), Enginyeria i Educació. 

El problema, com bé és sabut, no es resolgué si bé es continuà amb 
l’enfocament de les tres Es, fent especial atenció a la tercera, la educació. Tot i 
així l’enginyeria també continuà i trobem per exemple la creació de les primeres 
rotondes com a alternatives més segures a les cruïlles.  

En aquella època es troben les primeres hipòtesis de la relació entre veloci-
tat i accidentalitat, fet observable a partir de les continues regulacions de la ve-
locitat màxima. És una època en que l’enginyeria del trànsit en general comen-
ça a desenvolupar-se apareixent les primeres formulacions de la relació entre 
les tres variables fonamentals, com les proposades per Greenshields (1934). 

Trobem per tant els primers estudis més de 80 anys enrere, però l’axioma 
sobre la relació entre la velocitat i l’accidentalitat no ha deixat de ser un axioma 
i estant per tant obert encara el camp d’estudi sobre les possibles relacions en-
tre aquests dos fenòmens. 

2.2. MODELS DE PREDICCIÓ DE RISC 
Tal com s’ha mostrat en l’apartat anterior, la preocupació per tal de disminuir 

la sinistralitat en el trànsit existeix des de fa força anys. Un sistema per tal 
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d’incrementar la seguretat és el de crear models que permetin predir la probabi-
litat de patir un accident en una via. La creació d’aquests models es pot realit-
zar des de diversos enfocaments arribant també a diferents resultats.  

Així doncs, els models poden sorgir de diversos tipus de perspectives: micro, 
meso i macro (Robusté, 2005). Des d’una perspectiva macro es realitza un 
anàlisi global (accidentalitat en el conjunt de la població, anual, etc...) del que 
sorgeixen uns indicadors que si bé permeten tenir una idea de la situació global 
d’un determinat territori, no permeten deduir la causes dels accidents, essent 
per tant un tipus d’anàlisi ineficaç per la millora de la seguretat viària. 

La perspectiva micro ens analitza l’accident com un sistema dinàmic multi-
causal (Robusté, 2005). Des d’aquest punt de vista, un accident és el resultat 
d’unes determinades combinacions del comportament i estat del trinomi vehi-
cle, via i conductor. Així l’estat anímic del conductor, les seves habilitats al vo-
lant la velocitat del vehicle, l’estat del paviment, la curvatura de la via o l’estat 
dels frens del vehicle poden ser algunes de les múltiples variables que en una 
combinació determinada poden ocasionar un accident. Un trinomi que es veu 
complementat amb un quart participant quan es tracta d’analitzar el risc de patir 
una determinada conseqüència i no sols el de patir un accident: la capacitat 
assistencial que es pot oferir, ja que la conseqüència no serà la mateixa si 
s’actua ràpidament després d’una accident que si s’actua lentament per exem-
ple.  

L’anàlisi meso proposat per Robusté incorpora a més la perillositat “històrica” 
o estadística de la via com un factor més, entre d’altres, com a un element més 
per tal de millorar la perspectiva micro la qual és sovint difícil de determinar a 
causa del fenomen estadísticament poc freqüent que és l’accident. Des de la 
perspectiva meso Robusté proposa de manera simplificada el següents riscos 
normalitzats entre 0 i 1 com a factors determinants del risc d’accident: 

 
Figura 2-1. Variació dels factors de risc d'una carretera amb la velocitat. 

Font: Robusté (2003) 
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Si bé en els tres tipus d’anàlisi es fa referència al trinomi (o al tetranomi) de 
conjunt de factors, en aquest punt cal destacar que en la resta de document 
ens centrarem bàsicament en els models que fan referència sols a la infraes-
tructura ja que la finalitat de l’estudi és la obtenció d’uns riscos d’accident o de 
determinades conseqüències circulant a una determinada velocitat a partir de 
les característiques de la via. A més es podran tenir en compte altres variables 
com la meteorologia. Un model que basi la predicció d’un determinat risc sense 
tenir en compte el tipus de vehicle i el seu estat així com el tipus de persona i el 
seu estat, no determinarà el risc de patir un accident d’una determinada perso-
na que circula amb un determinat vehicle per una determinada via, però per 
altra banda tenint en compte que l’estudi s’emmarca en la revisió dels límits de 
velocitat i que aquests, ara per ara no permeten una gran variabilitat en quan al 
tipus de conductor i vehicle1 i els seus estats respectius, sembla doncs malgrat 
la simplificació, útil. 

Vegem més en detall aquesta simplificació. Siguin en un determinat instant 
de temps t: 

( )ni xxxX ,...,, 21=  el vector de característiques del conductor i. 

( )mj yyyY ,...,, 21=  el vector de característiques del vehicle j. 

( )pk zzzZ ,...,, 21=  el vector de característiques de la via i l’entorn. 

Aleshores podem definir el risc del tipus d’accident l com a: 

 [ ] [ ]( )kji
l

kji ZYXZYXaccidentpR ,,,,,, ==  (2-1)

que gràficament es pot visualitzar: 

 
Figura 2-2. Esquema general dels factors que intervenen en el risc. Font: 

elaboració pròpia 
                                            
1 Cal fer notar que algunes distincions si que es realitzen, així per exemple actualment a Espanya existeix la distin-

ció en quan a límits de velocitats per a dues classes de conductors: novells i veterans i en quan a diferents tipus de 
vehicles. 
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Cal destacar que sembla lògic que puguin existir certes correlacions entre 
les variables x, y i z com per exemple entre el tipus vehicle i el tipus de conduc-
tor. Malgrat tot en l’esquema conceptual es suposa incorrelació entre aquestes 
variables. Aleshores, l’anterior agregació serà el resultat de realitzar el següent 
procés: mantenint un determinat estat de la variable ( )pk zzzZ ,...,, 21= , avaluar 

tots els casos de ( )ni xxxX ,...,, 21=  i ( )mj yyyY ,...,, 21=  i calcular la mitjana de tots 
els riscos resultants. Suposarem que totes les combinacions dels possibles in-
dividus i vehicles formen un població d’N casos: 
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Figura 2-3. Avaluació del risc 

El següent esquema proposat per Lu (2005), ens permeten resumir els mo-
dels que tot seguit anotarem: la mesura mk la qual afecta a algun tipus de com-
portament humà λh el qual prendrem per constant, i a partir de la funció εk tro-
barem l’efecte que té tal mesura (reduir per exemple l’amplada de la via) en 
una sèrie de determinants xi que tenen influència directa (hipòtesis) sobre 
l’accidentalitat. Aquests determinants (velocitat, conflictivitat entre diferents ti-
pus de vehicles, etc.), juntament amb les pròpies mesures de seguretat  deter-
minen el Risc d’accident Ri així com les possibles conseqüències d’un tipus 
determinat d’accident: Cij.  

 

 
Figura 2-4. Cadena causa dels efectes de les mesures de seguretat en el 

trànsit en la seguretat del trànsit. Lu (2006). 
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Tot i l’anàlisi proposat per Lu, la major part dels models realitzats acostumen 
a fer un enfocament més directe en el que o bé es cerca un funció que enllaci 
directament les mk amb el Ri o bé aquells que no consideren que les relacions 
εk siguin realment importants, és a dir, suposen que estan força incorrelaciona-
des i per tant realitzen un model en que mk i xi s’ajunten en un conjunt de varia-
bles predictores del model. 

2.2.1. Models estadístics sobre la infraestructura 
Actualment existeixen multitud d’investigacions que procuren realitzar un 

anàlisi microscòpic de l’accident per tal de poder predir-los. En aquest punt és 
important destacar el document del Texas Transportation Institut: Roadway Sa-
fety Design Synthesis (2005) en que es sintetitzen una sèrie de models de pre-
dicció d’accidents tant en vies interurbanes com en vies urbanes. Analitzant els 
models que fan referència a les vies interurbanes, observem normalment un 
mateix enfocament, el qual segueix aproximadament el següent esquema: 

 B
j eLqf Lq ⋅⋅⋅= ααα0  (2-2)

Essent: 

- nn xxxxB βββββ ++++++= ....3322110  
- fj: freqüència d’accidents del tipus j. 
- q: intensitat mitjana (anual) diària de vehicles. 
- L: longitud del tram. 
- xi: variables que fan referència a característiques de la via. 
- αi, βi: constants del model. 

Aquests models responen clarament a la conveniència de l’ús del model li-
neal del tipus: 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0
1

log log log log
n

j q L i i
i

f q L xα α α β β
=

= + + + + ⋅∑  (2-3)

És a dir es tracta d’un anàlisi amb unitats temporals grans. A aitals esque-
mes responen per exemple el models de Hadi (1995), de Persaud i Dzbick 
(1993) o bé els de Wang (1998).  

Aquest models són complementats molts cops per una sèrie de factors ano-
menats factors de modificació d’accidents (FMA) els quals procuren explicar 
la correlació d’un determinat factor amb la freqüència d’accidents, de manera 
independent a la resta de factors tot modificant la freqüència predita pel model. 
Un factor superior a 1 suposarà un increment de la freqüència i viceversa. A 
títol d’exemple mostrarem els factors associats al traçat horitzontal proposats 
Zegeer i modificat per Harwood (2000) I per Raff (1953): 

 

 
L

I
R

L
FMA

s
th 55.1

012.02.8055.1 −+
=  (Harwood) (2-4)
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Essent: 

- FMAth: factor de modificació d’accidents degut al traçat horitzontal. 
- L: longitud de la corba horitzontal (en milles). 
- R: radi de la corba (en peus). 
- Is: presència de corba d’espiral. 
- Ic: Angle de desviació de la corba, en graus. 

 
Figura 2-5. FMA per traçat horitzontal segons Harwood i Raff. Font: (Bonne-

son et al., 2005) 

 
Una altra característica a destacar és la fixació constant amb la dependència 

de la freqüència d’accidents amb el flux de vehicles, tal dependència no és 
abandonada per uns nous tipus de models que darrerament han anat sorgint en 
gran quantitat. Són models estadístics basats en l’ús de Models Lineals Gene-
ralitzats amb funcions d’enllaç com la probit o la logit en que generalment es 
treballa amb una gran quantitat de dades ja que es procura reduir la unitat tem-
poral a per exemple una hora. En aquests models s’intenta predir directament 
el risc, la probabilitat p de sofrir un accident i no la freqüència anual. Per això és 
necessari òbviament l’accés a una gran quantia de dades les quals molts cops 
ni existeixen. 

D’aquesta manera podem trobar diferents propostes com a Kim et al. (2006) 
o bé el de Ivan. (Ivan et al, 2006) en que realitzen un model de regressió binari: 
accident o no accident, que resolen amb un model lineal generalitzat amb fun-
ció d’enllaç logit i el qual infereixen amb tècniques bayesianes. Per tal de con-
cretar la probabilitat d’un determinat accident (en una franja de temps determi-
nada del dia) proposen el següent model: 
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Essent: 
- )(,, htkip  la probabilitat de sofrir un accident del tipus k en el tram i en 
el moment del dia t determinat per h. 
- ( )ihtihtkhtki Lq ,)(,)(,)(,, ηη = : q el flux en el tram i a la hora h i L la longitud 
del tram i. En el seu estudi proposen dos tipus de funcions una multpli-
cativa dels fluxos de cada sentit de circulació i l’altra additiva. 
- iX : conjunt de característiques de la via. 
- β : paràmetres del model 

A partir d’aquest model de riscos es pot agregar la informació per tal 
d’obtenir un resultat més llegible com és el de les freqüències d’accident: 

 

 
Figura 2-6. Predicció d'accidents enfront el flux entre les 7am i les 3pm. 

Font: Ivan et al. (2006) 

 

2.3. LA VELOCITAT COM A VARIABLE DE TRÀNSIT 
Les relacions entre els accidents i la velocitat tot i no estar demostrades com 

ja s’ha fet esment més amunt semblen mantenir una relació causal lògica, es-
sent per tant convenient el seu estudi. En analitzar la interacció entre aquestes 
dues variables és adequat en primera instància observar els estudis realitzats 
sobre el comportament d’aquestes. 
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2.3.1. Definicions de velocitat 
En parlar de velocitat és adequat definir en primer lloc què és el que s’entén 

per velocitat, ja que la no unicitat conceptual que presenta la velocitat por gene-
rar importants confusions. Així és necessari distingir entre diferents conceptes: 

Límit de velocitat, el qual no fa referència a una realitat física sinó a una limi-
tació legal, és a dir aquella velocitat màxima a la que un vehicle pot circular 
sense violar la legalitat. És un concepte discret i que generalment en una ma-
teixa via ofereix pocs valors possibles (en funció del tipus de vehicle i de la me-
teorologia). 

Velocitat de circulació, és a dir aquella velocitat a la que els vehicles real-
ment estant circulant per la via. Aquesta velocitat pot tenir diversos tipus de 
descripció. Es pot parlar de la velocitat d’un vehicle en un instant determinat o 
bé podem introduir el concepte de funció distribució de velocitats referit a la 
distribució de velocitats d’un conjunt de vehicles que circulen per una determi-
nat tram de via en un instant concret2. Aquests dos darrers conceptes a més 
poden distribuir-se com una funció del temps abandonant la seva condició de 
velocitats instantànies. 

En aquest punt és important destacar una dificultat en que cauen la majoria 
dels estudis que fan referència als accidents i a la velocitat. Tots ells fan ús 
d’estimacions de la velocitat a la que circulaven els vehicles just abans del si-
nistre. Els accidents no estan planejats i per tant és molt poc probable tenir me-
sures acurades d’aquestes velocitats. Entre les referències estudiades, trobem 
un estudi a Hèlsinki en que es feu ús de càmeres de vídeo que gravaren les 
interseccions i amb les quals es podia determinar d’una manera més acurada la 
velocitat (Pasanen i Salmivara, 1993). 

2.3.2. La velocitat com a variable dependent 
Una altra matisació important és la clara no independència de la variable ve-

locitat respecte la resta de circumstàncies que envolten el succés. Bowie i 
Waltz (1994) proposen com mínim una elevada correlació entre la velocitat de 
circulació i les següents variables: 

 Altres tipus de comportaments del conductor relacionats amb els 
accidents i les seves conseqüències com el consum d’alcohol, el 
no ús dels cinturó de seguretat (Evans 1991) i altres tipus de con-
ducció agressiva. 

 Altres variables relacionades també amb els accidents 
com poden ser l’edat o el sexe. 

 El disseny de la carretera, l’estat d’aquesta, les condicions de 
trànsit i les velocitats límit. 

                                            
2 Cal fer notar que generalment en fer ús de tal tipus de velocitat no es defineix la funció de distribució sinó que es 

fa referència a diversos estadístics com la v85, és a dir aquella velocitat a que el 85% dels vehicles no superen, la v50 
mediana de la distribució de velocitat o bé la velocitat mitjana. 
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 Variables que fan referència al tipus de vehicle, la seva potència, 
etc. 

Aquestes correlacions juntament amb la usual falta de dades acurades difi-
culten molt els estudis que intenten relacionar la accidentalitat i la velocitat. Tot 
i així fent referència al tercer punt de la llista proposada per Bowie i Waltz, és 
interessant observar certs resultats referits a la relació entre el límit de velocitat 
(posted speed) i la v85 (operating speed) que ofereix el NCHRP Report 504 
(Fitzpatrick et al. 2003). Les dades analitzades eren subministrades per un de-
tector làser que realitzava tres mesures per segon. Sols s’usaren vehicles circu-
lant lliurement en condicions de paviment sec entre les 7:00 i les 18:00 (en 
condicions de llum natural) i durant el cap de setmana. Tot i les limitacions de 
l’estudi és a destacar el valor de R2 a l’entorn de 0.9. 

 

 
Figura 2-7. Relació entre el límit de velocitat i la v85. Font: NCHRP 504 

(2003) 

2.3.3. La relació entre les variables fonamentals del trànsit 
La relació entre les anomenades variables fonamentals del trànsit requereix 

un apartat separat. A partir de la velocitat (normalment mitjana), la densitat i el 
flux de vehicles s’han construït una sèrie de models relacionals comunament 
acceptats. 

La relació entre velocitat i flux ha merescut una gran quantitat d’estudis en 
els darrers anys. Així un primer model fou proposat per Greenshields (1935) i 
corresponia a una paràbola invertida com la observable a la Figura 2-8. Esquer-
ra: Model flux-velocitat proposat per Greenshields (1935). Dreta: Model flux-
velocitat proposat pel Highway Capacity Manual el 1985 (1985). Aquesta rela-
ció va dominar durant 50 anys el panorama de l’enginyeria del trànsit tot i als 
esculls difícilment superables com el fet que treballà en dades d’un sol carril, 
que el seu anàlisi estadístic no seria actualment acceptable i finalment que s’ha 
usat com un model universal essent un model de “vacances” (Hall, F.L., 1994). 
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Tot i la seva evolució posterior, els diferents models assolits no han deixat de 
tenir formulacions i formes similars al de Greenshields com es pot observar en 
el model proposat pel Higway Capacity Manual el 1985 si bé en el de 1994 
s’acceptà una versió diferent, en que es contemplen diferents corbes segons la 
velocitat en condicions de lliure circulació. 

 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

f
j u

uukq
2

 (Greenshields, 1935) (2-7)

Essent 
- q: el flux de vehicles 
- kj: la densitat de retenció.  
- uf és la velocitat en condicions de lliure circulació. 
 

Figura 2-8. Esquerra: Model flux-velocitat proposat per Greenshields (1935). 
Dreta: Model flux-velocitat proposat pel Highway Capacity Manual el 1985 

(1985). 

Altres estudis abandonaren la forma parabòlica i suau per anar a recaure en 
corbes de caràcter poligonal com mostren diversos exemples en autopistes 
alemanyes. Stappert i Theis (Stappert i Theis, 1990) proposen després d’un 
extens estudi en diferents tipus de vies la següent formulació: 

 ( ) DQCBQ KeeeAu −−= −  (Stappert i Theis, 1990) (2-8)

Essent 
- u: la velocitat. 
- Q: el volum de trànsit. 
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- C i D, “factors de curvatura entre 0,2 i 0,003. 
- A,B i K, paràmetres del model. 

L’altra relació fonamental que serà comentada és la que connecta les varia-
bles densitat i velocitat del trànsit. Com en l’anterior cas, el primer model el tro-
bem en la formulació de Greenshields el 1935 el qual estimava que existia una 
relació lineal entre la densitat i la velocitat: 

 ( )jf kkuu −= 1  (Greenshielsds 1935) (2-9)

Essent 
- k: la densitat. 

Tot i l’ús generalitzat del model fins a l’actualitat, ja als anys 50 i 60 sorgiren 
noves formulacions com a resposta a la falta de validesa del model, sobretot en 
els valors més extrems de la densitat. Greenberg el 1959 (1959) proposa una 
relació logarítmica entre la velocitat i la densitat que millorava els resultats de la 
formulació de Greenshields: 

 

( )jkkcu /ln=  

Figura 2-9. Relació entre la velocitat i la densitat. Font: Greenberg (1959) 

 
2.3.4. La teoria de la Catàstrofe 
La teoria de la catàstrofe estudia com la naturalesa qualitativa de la solució 

d’una equació depèn dels paràmetres que apareixen en l’equació. Les subes-
pecialitzacions inclouen la teoria de la bifurcació, el no equilibri termodinàmic, la 
teoria de la singularitat, la sinergètica i la dinàmica topològica. Per qualsevol 
sistema que procuri minimitzar una funció, sols succeeixen típicament set for-
mes de catàstrofe local per quatre o menys variables (Weisstein, 2007). 
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La teoria de la catàstrofe la començà a desenvolupar el professor francès 
René Thom, de l’IHES (Institut d’Estudis Avançats) durant els anys 60. Thom usa 
la paraula “catàstrofe” com un procés l’evolució del qual pateix discontinuïtats en 
una o diverses zones. Suposa el costat oposat al que en Termodinàmica 
s’anomena procés reversible, és a dir, aquell que ve determinat unívocament en 
funció d’una sèrie de variables independents. 

Però existeixen altres processos que es comporten diferentment. Imaginant 
dues variables de control (x,y), en funció de les quals el procés presenta uns 
estats caracteritzables definits per uns valors, que són representats per l’eix 
vertical (z): en general: z=f(x,y). Existeixen processos en els que la seva 
superfície característica manifesta una divergència. Per dos valors molt pròxims 
(x,y);(x,y+dy), pot ocórrer que les successives variacions d’x portin a dos regions 
diferents de la superfície separades per un “plec”, com passa amb els punts P i Q 
de la figura. És a dir, variacions molt petites del punt inicial de sortida porten a 
resultats totalment allunyats. 

Figura 2-10. Representació de la teoria de la catàstrofe amb dues variables 
d’estat. Font: Albaigès. 

Analitzant el procés veiem que partint del punt A si seguim per la línia vermella 
en arribar al punt B ja no és possible seguir a la superfície i el valor de z pateix 
un canvi brusc mitjançant el qual, sense variar, es passa bruscament a C. 
Tècnicament el que ha succeït a estat una “bifurcació de l’equilibri”. Aquest 
procés discontinu es dóna en moltes situacions (vinclament d’una columna, 
vaporització de l’aigua, etc.). Si seguim analitzant la superfície observem que 
resseguint la línia blava per CD es podria tornar al punt inicial. En arribar a D, un 
altre canvi “catastròfic” portaria al punt W des d’on s’assoleix l’A. En aquest cas 
es diu que el procés ha recorregut un camí d’histèresis. 

Quadre 1. La Teoria de la Catàstrofe 



Modelització dels accidents en vies interurbanes Estat de l’art

 

 
R. Raduà (2007) 26

 

2.3.4.1. La teoria de la catàstrofe en la relació velocitat-flux-ocupació 
En els models mostrats anteriorment es suposava que la relació entre les 

tres variables era del tipus q=u·k però les observacions empíriques han mostrat 
que no sempre es compleix aquesta relació. L’aplicació dels models bidimensi-
onals a les tres dimensions no donaven com a resultat un bon model tridimen-
sional. 

Gilchrist i Hall arribaren a la conclusió el 1989 que la teoria convencional no 
és suficient per explicar les dades i que les dades eren més consistents en un 
model alternatiu basat en la teoria de la catàstrofe (Gilchrist i Hall, 1989). Una 
crítica comú als models enunciats a l’anterior apartat és la seva falta de racio-
nalitat és a dir, són models fruit sols de l’estudi empíric. El model que aplica la 
teoria de la catàstrofe té un especial interès per la seva aplicació en la teoria 
del trànsit, ja que mentre dues variables mostren un comportament suau (les 
variables de control), la tercera variable (la variable d’estat) pot mostrar de ma-
nera sobtada un salt “catastròfic” en el seu valor” (Hall, F.L., 1994 o posterior). 
Navin, abans que es formulés el model suggereix que la variable que experi-
menta aquest salt “catastròfic” és la velocitat (Navin, 1986). 

 

 
Figura 2-11. Conceptualització de les operacions de trànsit en una Superfí-
cie de la Teoria de la Catàstrofe usant la convenció de Maxwell. Font: Hall 

(1989). 

 
Acha-Daza i Hall (Acha-Daza i Hall 1993) comprovaren l’efectivitat del model 

de la Teoria de la Catàstrofe comparant-los amb els de Greenshields, Green-
berg i Edie, obtenint valors de R2 més elevats. Estudis més recents semblen 
confirmar la validesa d’aquest model com és el cas del model desenvolupat per  
Zhang i Yu-Long (Zhang Y., i Yu-Long, 2003) en una autopista xinesa. A títol 
d’exemple es mostra la formulació utilitzada: 
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ZacYb

cZbYXaX

cZXbYXaXXW

(Model de Zhang i Yu-Long) (2-10)

Essent: 
- X: la variable d’estat. 
- Y,Z: les variables de control. 
- a,b,c: coeficients. 

Per tal d’usar la formulació descrita a sobre és necessari aplicar una sèrie de 
convencions per tal de complir la convenció de Maxwell. Aquestes consisteixen 
en un desplaçament de les variables a partir d’un moviment paral·lel així com la 
rotació de les mateixes. Després de trobar els valors dels coeficients a partir del 
processament estadístic de les dades, els donà un valor d’R2 proper a 0,9. 

2.3.5. La distribució de la velocitat 
En els apartats anteriors referents a les relacions fonamentals del trànsit, 

s’ha parlat de la velocitat en el sentit d’una mesura puntual, molt sovint relacio-
nada amb la velocitat mitjana que poden tenir un conjunt de vehicles en un tram 
de la via en un instant determinat. Si bé aquesta agregació de velocitats ens 
pot ser útil per la simplificació que ens aporta en determinades formulacions pot 
suposar una falta d’informació que en l’àmbit de la seguretat viària pot ésser 
molt important. Diversos estudis han comprovat, i d’altres han intuït que un dels 
factors determinants d’un major o menor risc d’accidents és la dispersió de ve-
locitats: així per exemple Solomon trobà que aquells vehicles que just abans de 
sofrir un accident mantenien una velocitat molt superior o inferior que la mitja-
na, tenien una probabilitat molt més elevada de sobreimplicació en l’accident 
(Solomon, 1964). 

El fet de situar la dispersió de velocitats com a factor a destacar en la predic-
ció d’accidents, s’escau amb l’enfocament en el conflicte del trànsit. Aquest en-
focament, que serà comentat en apartats posteriors, basa el seu discurs en que 
la font de conflictes en el trànsit està en el corrent del trànsit i el sistema viari, 
concretament en la incertesa que provoca en el conductor la disparitat de com-
portaments (entre aquests, la velocitat) existents. Per tant, com més ràpid o lent 
es desviïn els conductor de la mediana de velocitats, és quan apareix una ma-
jor probabilitat de conflicte (Hauer, 1971). 

2.4. LA VELOCITAT COM A FACTOR DE RISC D’ACCIDENTS 
En anteriors apartats ja s’ha fet esment als models de predicció d’accidents, 

tot i així i essent la velocitat i el seu límit legal parts essencials del present es-
tudi tot seguit es faran referències a aquells estudis fets sobre la relació entre la 
velocitat (en un sentit ampli, velocitat, distribució de velocitats, límit de velocitat, 
etc.) i la seva implicació en els accidents i els seus efectes. 
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2.4.1. Tres enfocaments teòrics 
Des d’un punt de vista racional, la relació entre la velocitat i els accidents 

sembla força evident: en augmentar la velocitat, si es manté el temps de reac-
ció, aleshores la capacitat per evitar els accidents potencials es disminueix ja 
que disminueix el temps previ a l’accident. Ara bé, la realitat pot resultar més 
complexa tant des d’un punt de vista teòric com experimental, per tant, seguint 
la classificació proposada pel Commitee for Guidance of Setting and Enforcing 
Speed Limits (1998) tot seguint es mostraran els diferents enfocaments teòrics 
a la relació entre velocitat i seguretat així com una sèrie d’estudis experimen-
tals. 

2.4.1.1. Processament de la informació 
Aquest enfocament parteix de la premissa, poc qüestionable: el conductor té 

una capacitat limitada de processament d’informació.  
Sota aquesta premissa l’anàlisi a fer és el següent: el conductor, requereix 

d’un determinat nivell d’atenció en una determinada situació de trànsit per asso-
lir un nivell de percepció i control. Comparativament, com més ràpida sigui la 
velocitat aleshores, el conductor haurà de processar un major nivell 
d’informació per tal de mantenir el mateix nivell de percepció i control que en 
els casos anteriors.  

Aleshores la probabilitat d’accident augmentarà quan la necessitat de pro-
cessament de la informació superi la capacitat del conductor. És a dir, tot i 
mantenint l’entorn exactament igual, la informació que ha de ser processada 
augmentarà en augmentar la velocitat: 

 

 
Figura 2-12. Informació a processar a diferents velocitats i capacitat màxima 

de processament. Font: elaboració pròpia. 

Així qualsevol altre factor usualment associat a l’accidentalitat simplement es 
veu amplificat per l’efecte de la velocitat. Sota aquesta concepció s’arriba a la 
conclusió que la velocitat mata.  
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Es podria oposar però que en cas de no superar el llindar de capacitat, a ma-
jor velocitat la solució és incrementar l’atenció. Molts estudis però demostren 
que no es pot mantenir un alt nivell d’atenció adequada de manera perllongada 
(Lindsay i Norman 1977), i de fet existeixen estudis que mostren que els “lap-
sus” per falta d’atenció arriben al 50% de les causes d’accidents (Evans 1991). 
En aquest cas la implicació de la velocitat és doble: per una banda genera un 
augment de cansament per tal de poder conduir en condicions de seguretat i 
per altra banda la capacitat de superar el “lapsus” disminueix amb l’augment de 
la velocitat.  

2.4.1.2. Conflicte del trànsit 
Des de l’aproximació del conflicte del trànsit es suposa el corrent de trànsit 

com una font potencial de conflicte a la qual el conductor respon. 
Des d’aquest enfocament, la càrrega sobre el conductor augmenta en aug-

mentar les variacions en les velocitats en els corrents de trànsit degudes als 
diferents comportaments i velocitats dels conductors i els vehicles. En aquest 
sentit una via en que tot el trànsit fos homogeni amb carrils no saturats on tots 
els vehicles circulen a la mateixa velocitat i sense fer variacions de direcció, es 
reduiria la incertesa sobre el comportament de la resta d’integrants i per tant 
una variació de la velocitat no suposaria una variació del potencial de risc.  

Aleshores el perill sorgeix de les maniobres que es realitzen. Aitals manio-
bres augmentaran en variar la velocitat d’un vehicle respecte la mitjana ja que 
per exemple s’incrementaran els avançaments. D’aquesta manera es dedueix 
que si bé la velocitat en sí no és un factor d’increment de la accidentalitat, si 
que es conclou que la desviació de velocitats respecte la mitjana sí: els 
conductors més lents i més ràpids que la mitjana de velocitats són aquells amb 
una major probabilitat de sofrir un accident (Hauer, 1971). 

Una altra conclusió important d’aquest enfocament teòric és que dedueix que 
el perill recau en la relació entre cada conductor amb la resta de conductors. 

2.4.1.3. Risc homeòstasi 
En una teoria preliminar del risc homeòstasi formulada per Taylor el 1964, 

els conductors ajusten les seves velocitats en acord amb les seves percepcions 
de risc. La primera gran formulació arribà amb Wilde et al. (1985) sota la qual: 

En un context de conducció i elisió de l’accident, s’assumeix que els 
conductors no són processadors passius de la informació sinó que són 
actius en el sentit que tenen determinades necessitats i objectius, fet que 
afecta al seu estil de conducció i una primera motivació dels conductors 
és mantenir subjectivament un nivell acceptable de risc. 
Sota aquesta perspectiva, els conductors no escullen la velocitat de circula-

ció indiscriminadament sinó que ho fan en acord amb la seva percepció de risc. 
Si la percepció subjectiva del risc és l’apropiada, aleshores no ha de perquè 
existir cap correlació entre la ocurrència d’accidents i la velocitat. Per altra ban-
da però si és incorrecta, aleshores succeirà que els accidents augmentaran 
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amb la velocitat en cas es realitza un ajustament insuficient, alternativament si 
és excessiu, aleshores la probabilitat d’accident baixarà.  

Així doncs sota aquest enfocament, l’atenció recau no en la relació entre ve-
locitat i accident sinó en la correspondència entre el risc percebut i el real, i en-
tre el risc percebut i el comportament del conductor. Així, sota aquesta concep-
ció l’increment de la velocitat no suposa per si un increment de la perillositat 
sinó que la inadequada velocitat excessiva en seria el problema. 

 

 
Figura 2-13. Representació teòrica dels usuaris com a maximitzadors dels 

beneficis i per tan optimitzadors del risc. FONT: Wilde (1988) 

Si bé existeixen diversos estudis empírics que recolzen la teoria (Mackay, 
1985), per altra banda existeixen crítiques importants a aquesta (Zaragoza, 
2005): 

 No té en compte el risc tècnic teòric3, és a dir sols el percebut i el 
desitjat o acceptat. 

 No té en compte la satisfacció (o qualitat de la mobilitat) en quan 
a factor directament relacionat amb l’assumpció de riscos. 

Aquesta teoria ens porta a alguns corol·laris a destacar com pot ser el fet 
que un increment real de la seguretat de la via, és a dir, una disminució del risc 
(tècnic teòric) d’accident en un carretera, pot arribar a ser contraproduent en el 
cas aquest sigui percebut en excés per l’usuari. És per tant recomanable se-
gons les hipòtesis d’aquesta teoria aconseguir fer percebre un risc (subjectiu) 
elevat als conductors tot millorant en realitat és a dir, disminuint el risc tècnic 
teòric ofert per la via. 

                                            
3 Risc que comporta en si, de manera intrínseca i objectiva, la conducció per una determinada carretera. Suposa 

que la resta de factors es mantenen estables (Zaragoza, 2005). 
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2.4.2. Estudis empírics 
Malgrat les teories exposades en l’anterior apartat, la necessitat de trobar 

mecanismes de predicció d’accidents a partir de la velocitat ha portat a 
l’execució de diversos estudis empírics que intenten cercar correlacions entre 
diverses variables que afecten al trànsit i les característiques de la via. Dins 
aquest tipus d’estudis podem distingir entre tres grans metodologies: estudis de 
correlació, estudis causals i estudis sobre la importància del tipus de via. 

2.4.2.1. Estudis de correlació 
Aquests estudis tenen com a objectiu (en el cas que ens involucra) trobar les 

relacions existents entre la velocitat i els accidents. Abans d’entrar en detall cal 
fer notar la disparitat de resultats i opinions que hi ha al respecte de la correla-
ció entre aquestes dues variables. D’aquesta manera tenim estudis que mos-
tren una correlació clara en diverses vies respecte el percentatge d’accidents 
que ocorrien a una velocitat superior a les 65 mi/h (105km/h) (TRB, 1984). Per 
velocitats inferiors però, no es trobà cap correlació significativa. Altres estudis 
però mostren com la disminució de la velocitat mitjana en les seccions d’estudi 
no porten automàticament a una reducció de l’accidentalitat (Liu, 1996). Res-
pecte al disparitat abans exposada cal destacar altres estudis dels mateixos 
autors amb R2 de la regressió accidentalitat respecte velocitat mitjana superiors 
a 0.9, valor però en molts casos deguts a l’ús de mostres amb una dispersió de 
velocitats mitjanes molt baixa. 

Tot i tractar-se d’una obra anterior és necessari fer referència a l’estudi rea-
litzat per Solomon el 1964 sobre 35 seccions en que es comptabilitzava la velo-
citat mitjana del corrent de trànsit, la dispersió de velocitat i la velocitat dels ve-
hicle involucrats en un accident. L’estudi li donà com a resultat unes funcions 
en forma de U suavitzades que en primer lloc relacionaven la velocitat amb el 
ratio d’accidents .Més endavant Hauer (1971) trobava com aquesta funció tenia 
el seu mínim en la mediana de la distribució de velocitats, aproximadament en-
tre els 80 i 100 km/h ja que l’estudi tractava bàsicament amb un mateix tipus de 
vies: vies d’alta capacitat de dos carrils (una sola calçada). 

Realitzant la hipòtesi que la distribució de velocitats no és simètrica respecte 
la mitjana i té un pes específic més cap a l’esquerra que respecte una distribu-
ció normal, aleshores es pot deduir que la mediana de les velocitats és menor 
que la mitjana, esdevenint com s’ha dit abans el mínim desenvolupat per Hauer 
la mediana de velocitats. Amb aquests estudis s’obre la porta clarament a la 
inclusió de la dispersió de velocitat com a possible variable fonamental per a 
la predicció d’accidents, variable molt en acord amb la teoria del conflicte del 
trànsit. 
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Figura 2-14. Ratio d’implicació en els accidents segons la velocitat de creuer i la desviació 
respecte la velocitat mitjana. Font: Solomon (1964) 

 
Tot i la referència que ha suposat durant molts anys, l’estudi de Solomon ha 

estat revisat i criticat ja que en les seves conclusions inclou la dispersió com a 
variable predictiva mentre que realment en l’estudi no quedà demostrada la 
validesa de tal afirmació. A més cal fer notar que l’estudi no té en compte la 
dependència possiblement existent entre la velocitat i molts factors, per exem-
ple de les característiques geomètriques de la via, ja que es comparà entre 
trams diferents de vies. 

Altres crítiques importants a la teoria de Solomon feren referència a 
l’agregació de conceptes realitzat per aquest i la falsa dependència resultant 
respecte la velocitat (i la seva dispersió) i els accidents. Així en repetir la mecà-
nica de l’estudi però distingint entre diferents tipus d’accidents, Cowley (1987) 
trobà com les relacions no eren com s’havien mostrat de manera que en de-
terminats tipus d’accidents com ara la col·lisió amb un objecte per part d’un sol 
vehicle, disminuïen en augmentar la velocitat. 

Seguint amb el reguitzell de trampes que pot suposar un anàlisis precipitat 
dels resultats, trobem un estudi en que s’eliminaren aquells casos que prove-
nen de situacions que porten a variacions importants de la velocitat (Harkey et 
al. 1990): 

Conceptualment la diferència és molt significant: per una banda es 
pot suggerir que els vehicles que circulen lents són perillosos mentre 
que per altra banda es pot suggerir que són perilloses les situacions 
que requereixen disminuir la velocitat 

Així es descartaran per exemple aquells trams com les entrades en una au-
topista, que es realitzen a menor velocitat que a la que es circula per l’autopista 



Modelització dels accidents en vies interurbanes Estat de l’art

 

 
R. Raduà (2007) 33

 

però que potser són perilloses i per tant amb un major risc d’accident no tant 
per la menor velocitat si no per l’exposició a l’entrada.  

En resum podem concloure que de moment la relació entre la velocitat i el 
risc d’accident no ha estat estadísticament provada, no en tant que els estudis 
hagin mostrat una incorrelació sinó en quan a la falta d’estudis amb dades sufi-
cients que permetin poder aïllar l’efecte d’altres factors, fet que invalida la com-
provació d’un relació que sembla lògicament certa. 

2.4.2.2. Anàlisis causals 
Els estudis empírics exposats en l’apartat anterior no tenen en compte la 

possible cadena causal existent en el fenomen accident. Un altre tipus d’estudis 
en canvi es centra en l’anàlisi causal, en les possibles que poden ser l’edat del 
conductor en el seu domini de la velocitat, etc. 

Treat et al. (1977) realitza un anàlisi causal en que s’analitzen tota una sèrie 
d’accidents dels quals se’n defineix com a causa aquella fet que si no s’hagués 
produït i mantenint la resta en iguals condicions aleshores no hagués succeït 
l’accident. Sota aquestes condicions l’excés de velocitat corresponia a causa 
entre un 7% i un 8% dels accidents i una causa probable entre un13 i un 16% 
dels accidents. Estudis més recents mostren com un 10% dels accidents tenen 
com a causa l’ús d’una velocitat excessiva o bé inadequada a les condicions 
(Liu 1997), comptabilitzant-ho a partir dels informes emesos per la policia.  

Aquests estudis doncs mostren una importància significativa de la velocitat 
com a factor causant d’accidents però segurament no tant cabdal com en el cas 
dels estudis de correlació. Malgrat tot cal matisar alguns punts febles impor-
tants d’aquest tipus d’estudi i són per una banda l’anàlisi groller basat en 
l’observació policial i clínica i per altra banda no està ajustat a l’exposició: 

L’accident d’un vehicle circulant per sobre el límit de velocitat però 
per sota de la mediana o la mitjana de velocitat del corrent de circula-
ció seria considerat com un accident ocasionat per l’excés de velocitat, 
esdevenint la velocitat la causa principal.  

2.4.2.3. Importància del tipus de via 
Aquests tipologia d’estudis basen el seu anàlisi en la distinció per tipus de 

via, és a dir entre aquelles que tenen entrada restringida o no, a la xarxa a la 
que pertanyen, etc. La importància d’aquest tipus d’estudis recau en la consta-
tació que existeix una forta relació entre el tipus de via i la velocitat de disseny 
d’aquestes vies, i aquestes amb l’accidentalitat (Garber i Gadiraju, 1988). En 
general es té que les autopistes amb entrades restringides són aquelles vies 
amb una major velocitat de disseny, una major velocitat mitjana de circulació i 
uns índex d’accidentalitat menors. Tot i així, les correlacions són molt elevades 
entre la velocitat de disseny i la velocitat de circulació, amb valors de R2=0.79 
en l’estudi de Garber i Gadiraju (1988), fet que impedeix concloure que les altes 
velocitats estiguin relacionades amb baixa accidentalitat, sinó simplement que 
un bon disseny de la via és el responsable d’aquests valors menors. 



Modelització dels accidents en vies interurbanes Estat de l’art

 

 
R. Raduà (2007) 34

 

Relacionant aquests estudis amb les aproximacions teòriques trobem que a 
partir del risc homeòstasi, un millor disseny i el seu conseqüent augment de la 
seguretat, seria compensat l’increment de risc assumit per l’individu causat per 
la percepció subjectiva de l’individu d’augment de seguretat. Per altra banda 
des de l’enfocament del conflicte del trànsit, una autopista amb les entrades 
restringides augmentaria la seguretat per la disminució d’informació a proces-
sar. 

2.5. LA VELOCITAT I LA SEVERITAT DELS ACCIDENTS 
Quan parlem de models de predicció de risc d’accidents normalment ens re-

ferim a la predicció d’un determinat tipus d’accidents, si bé alguns models molt 
generals, la finalitat dels quals és bàsicament tenir una idea general de 
l’accidentalitat en una determinada via, prediuen el fenomen accident en un 
sentit general. 

En el sentit de cercar les conseqüències de l’accidentalitat i per tant poder 
fer una valoració per tal de disminuir-les és necessari distingir entre els dife-
rents tipus d’accidents, ja que és evident que un accident múltiple amb múlti-
ples morts té un cost tan econòmic com social molt major que no pas una topa-
da amb un ferit lleu, i sobretot en la gravetat d’aquests. En aquest punt cal fer 
present una altra possible relació entre la tipologia d’accidents i la seva gravetat 
si bé en molts casos, com mostra la distinció per la velocitat, la gravetat estarà 
ben diferenciada entre un mateix tipus d’accident. 

Sembla evident, que les conseqüències d’un determinat accident seran en 
moltes situacions ben diferenciades en funció de la velocitat que porti o portin el 
o els vehicles moments abans d’aquest. Ben conegut és el cas de 
l’atropellament, on produït a velocitats inferiors als 30 km/h té moltes possibili-
tats de sobreviure mentre que a velocitats superiors als 50 km/h és pràctica-
ment impossible tal com mostra la següent gràfica: 
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Figura 2-15. Probabilitat d'accident mortal en una col·lisió de vianant amb 

vehicle. FONT: Walz et al.(1983) 
 
La valoració de les conseqüències d’un determinat accident generalment es 

distingeixen en dos tipus de classificacions: 
 Aquelles que fan referència a Delta-V, és a dir, el canvi de veloci-

tat produït en l’accident. 
 La gravetat de les lesions de les persones involucrades en 

l’accident.  

2.5.1. El model potencial 
A primera vista, la primera classificació és força evident, si bé cal fer notar 

que segurament la relació entre la gravetat de les conseqüències i la disminu-
ció de la velocitat no serà lineal. Anant a cercar la definició de l’energia cinètica: 
EC= ½mv2 i suposant que la gravetat tindrà a veure doncs amb l’energia des-
presa en l’accident, es pot preveure una relació quadràtica amb la velocitat. 
Retornant a l’obra de Solomon, aquest es fixà en la relació entre la velocitat i la 
gravetat dels accidents observant l’acceleració del percentatge de persones 
amb accidents greus en funció de la velocitat. Estudis posteriors realitzats per 
Jokosh (1993) mostraren la relació existent entre Delta-V i la gravetat dels ac-
cidents del següent tipus, Amb valors d’a a l’entorn de 4 

 
a

b
VDeltamortP ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=)(  (Jokosh) (2-11)

- a,b: paràmetres del model. 
- Delta-V: disminució de la velocitat, en milles per hora. 
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Figura 2-16. Probabilitat de mort en funció de Delta-V. La línia continua re-
presenta els casos coneguts, la línia que travessa representa la relació pro-
posada per Jokosh i les línies discontínues representen tots els casos amb 

diferents suposicions de Delta-V. FONT: Jockosh (1993). 
 
Aquests estudis portaren a la conclusió del model potencial, model desen-

volupat per Nilsson (2004) i aplicable en al rang comú de velocitats, segons el 
qual la relació entre els accidents greus estan relacionats amb la tercera potèn-
cia de la velocitat, mentre que els accidents mortals amb la quarta potència, tal 
com ja prediuen Solomon i Jockosh en els seus estudis. Diversos són els estu-
dis que corroboren el model (Andersson et al. 1997 i Elvik et al. 2004). Un re-
sum d’aquest model es pot observar en la següent figura: 

 
Figura 2-17. Model potencial. FONT: Nilsson (2004) 



Modelització dels accidents en vies interurbanes Estat de l’art

 

 
R. Raduà (2007) 37

 

2.6. ALTRES FACTORS 
Dins la concepció de l’accident com una conseqüència d’una successió de 

fenòmens causals ja s’ha fet esment en apartat anteriors de l’existència de múl-
tiples factors. Entre els més rellevants trobem el flux de vehicles, és a dir la in-
tensitat de circulació ja esmentada en apartats anteriors, la dispersió de veloci-
tats (ambdós fenòmens físics i en principi poc controlables) i el límit de veloci-
tat, variable de disseny i per tant totalment determinable. Altres factors més 
característics de la geometria de la via, poden mostrar una certa correlació amb 
el risc d’accident si bé es comentaran aquells necessaris en posteriors apartats 
referents a l’elaboració del model. 

2.6.1. La intensitat del trànsit 
Possiblement és la variable amb que més estudis s’ha realitzat per tal de 

trobar-ne una relació amb el risc d’accidents, esdevenint la principal variable 
predictora en els models d’accidents. Cal precisar primerament les freqüències 
d’accidents usades com a indicadors de l’accidentalitat ja que les confusions en 
cert tipus de publicacions poden ser freqüents, portant sovint a conclusions 
equívoques: sovint es parla del ratio d’accidentalitat en accidents (o ferits, 
morts, etc. si es parla de les conseqüències) per any en una determinada via: 

any
accidentsnAÍ º.. =   

(o alternativament al nombre d’accidents es pot referir als ferits, morts, etc.) 
Essent: 

- Í.A.: Índex d’accidentalitat. 
Aquesta variable en si mateixa pot ser informativa i que ens pot usar-se de 

manera impactant per destacar la problemàtica de la seguretat viària però de 
cap manera pot usar-se per comparar-se amb altres vies o amb ella mateixa al 
llarg del temps. Alternativa ment es pot especificar aquest índex no per un tram 
de via concret sinó en un territori buscar el ratio d’accidents/km2 o bé per habi-
tant (en un any), donant un significat polític però de poca utilitat científica (Ro-
busté 2005). Així per exemple el Servei Català de Trànsit en el seu Anuari Es-
tadístic d’accidents a Catalunya 2005 (SCT, 2006) ens ofereix per exemple 
l’evolució de dades ja no sols amb índex d’accidentalitats sinó en valors totals 
respecte el total de Catalunya, obviant les diferències de població o km totals 
transcorreguts al llarg dels anys. 
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Figura 2-18. Accidents amb víctimes en zona interurbana a Catalunya 1996-

2005. Font: Elaboració pròpia amb dades del SCT (2006). 
 
Així doncs, si parlem de trams i no de punt negres per exemple, haurem de 

buscar la relació per unitat de longitud. Finalment una matís important: per tal 
de poder relacionar en certa mesura la freqüència d’accidents amb una proba-
bilitat mitjana de patir un accident en una via, és necessari tenir en compte la 
intensitat de vehicles: 

anykmveh
accidentsnAR

⋅⋅
=

º.   

(o alternativament al nombre d’accidents es pot referir als ferits, morts, etc.) 
Essent: 

- R.A.: Ratio d’accidentalitat. 
D’aquesta manera es pot avaluar d’una manera més útil vers la millora cien-

tífica l’evolució en una mateixa carretera o bé la comparació entre vies. Obser-
vant l’evolució de l’accidentalitat i la mobilitat catalanes del 2000 al 2005 podem 
observar com el nombre d’accidents amb víctimes baixa lleugerament (línia 
taronja) mentre que si observem el ratio d’accidents amb víctimes aquestes 
disminuït pràcticament a la meitat (línia blau clar). 
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Figura 2-19. Evolució dels índex de mobilitat i accidentalitat. 2000-2005. 

Font: SCT (2006) 

Un cop aclarit quin és l’ús correcte de les magnituds mostrarem quin és el 
teòric efecte de la intensitat del trànsit en la variació del Ratio d’accidentalitat. 
Suposadament, si tenim un tram amb molts pocs vehicles, en aquest existirà 
una determinada probabilitat d’accident, aleshores si considerem l’experiment 
circular per un tram i observem si hi ha accident o no, sembla lògic que la pro-
babilitat de sofrir un accident no depengui de la intensitat ja que serà constant i 
per tant tindrem una freqüència d’accidents igual al producte de la probabilitat 
de sofrir un accident per la intensitat del trànsit en aquell punt. Ara bé, seguint 
en certa manera la teoria del conflicte del trànsit, aleshores sembla lògic que 
aquesta probabilitat d’accident si que estigui influenciada per la quantitat de 
vehicles que circulin per la via, essent per tant depenent de la densitat, la qual 
està relacionada com s’ha vist en apartats anteriors amb la intensitat de circu-
lació. 

La dependència funcional de la probabilitat d’accident normalment ha estat 
definida a partir de relaciona lineals, o bé de potencies o logaritmes fàcilment 
linealitzables (Ardekani et al., 2005) per tal d’adequar-les a un model lineal: 

( ) ( )222111 log
2

log
1

qq qqm γβγβα ++⋅=  

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]22222
2

1111 loglogloglogloglog qqqqm γβγβα ++++=  
(2-12)

Essent: 
- m: freqüència d’accidents 
- q1 i q2: intensitat de trànsit en cada un dels dos sentits. 
- αi,, βi, γi: paràmetres del model 

És de destacar que multitud dels estudis empírics que s’han realitzat per tal 
de determinar els coeficients i comprovar la validesa d’aquest tipus de model 
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s’han realitzat suposant la variància constant. Diversos estudis mostren contrà-
riament que aquesta augmenta en incrementar-se la intensitat (Hauer 1992) i 
(Miaou i Lum 1993). Existeixen diversos valors de l’exponent, així en el cas de 
les seccions sense interseccions trobem valors entorn 0,7-1 com per exemple 
en el cas danès amb un valor de 0,7 en el cas de vies interurbanes (Thorson, 
1967). Aquests valors però són més propers i superiors a la unitat si es té en 
compte altres variables en el model i no s’incorpora tot en el coeficient α tal 
com podem observar en els següents models per autopistes: 

 ( ) 19107.09599.0 100025.0 BeLqm ⋅⋅=  (Hadi, 1995) (2-13)

 
Lqm ⋅⋅= 082.10000354.0  (autopistes de 4 carrils) 

(Persaud and Dzbik, 1993) 
(2-14)

 
Lqm 206.10000099.0 ⋅=  (autopistes de 6 carrils) 

(Persaud and Dzbik, 1993) 
(2-15)

 2073.1073.1000087375.0 BeLqm ⋅⋅=  (Wang 1998) (2-16)

Essent: 
- L: longitud del tram en milles. 
- B1 i B2: Paràmetres formats per la combinació lineal de caracterís-
tiques geomètriques de la via. 

Tot i això cal dir que altres models d’aquests mateixos autors però per a car-
reteres preferents i convencionals s’ajusten amb valors de l’exponent propers a 
0.7. 

2.6.2. La dispersió i els límits de velocitat 
En aquest apartat tractarem conjuntament els efectes produïts per la disper-

sió de velocitats dels vehicles que circulen per un tram de via en un instant de-
terminat així com el dels límits superiors de velocitat de la via en qüestió. En un 
principi són dos magnituds de naturalesa molt diversa ja que s’entén que el lí-
mit de velocitat és quelcom fixat per l’administració que prové d’una sèrie de 
criteris condicionats per la velocitat de disseny de la via i els seus límits especí-
fics mentre que la dispersió de velocitat és quelcom de caràcter molt més alea-
tori, molt menys controlable. 

Malgrat aquesta primera impressió el marc en el que ens mourem ve condi-
cionat per la relació entre la seguretat i els límits de velocitat els quals mante-
nen un relació causal que passa per la dispersió de velocitats: els límits de ve-
locitat, juntament amb d’altres factors, poden influir en l’elecció de la velocitat 
òptima per part del conductor, de fet, és un dels factores més determinants 
(McCarthy, 1998), si bé n’existeixen d’altres a destacar com poden ser els ca-
sos del el disseny de la via i del vehicle o bé l’estat del trànsit. Al mateix temps, 
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cada conductor amb la seva pròpia percepció del risc elegeix una determinada 
velocitat que portarà a una dispersió de velocitat determinada (així doncs, la 
presència de vehicles pesats pot ser determinant per la seguretat per l’efecte 
sobre la dispersió de velocitats que aquests poden incrementar). Tal marc con-
ceptual el trobem reflectit en el següent esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efecte causal directe                        Efecte causal indirecte 

Figura 2-20. Relació entre el límit de velocitat i la seguretat de la via 

Per tal de determinar aquesta relació tradicionalment s’han realitzat tres tipus 
d’estudis: 

 Estudis centrats en l’anàlisi dels factors determinats pels engi-
nyers del trànsit per tal de determinar el límit de velocitat. 

 Estudis que estudien la relació entre la distribució de velocitat, bà-
sicament la seva mitjana i la dispersió i la seguretat de la via, i fi-
nalment, 

 Estudis que observen l’efecte que provoquen els canvis de límits 
de velocitat a la seguretat de la via. Aquests han estat àmpliament 
els estudis més realitzats. 

Abandonant els tipus d’enfocament més conceptuals tot seguit desenvolupa-
rem les diferents tècniques metodològiques usades per tal de determinar 
l’efecte del límits de velocitat tant sobre la dispersió de velocitat com la segure-
tat de la via. 

Així doncs, les hipòtesis nul·les d’estudi seran les següents: 
H01: L’augment dels límits de velocitat té efectes en la distribució de velocitat. 
H02: L’augment dels límits de velocitat té efectes en la seguretat de la via. 

Disseny 
de la via i 
del vehicle

Determinants del límit 
de velocitat (IMD, velo-

citat de disseny…) 

Preferències de 
risc / Percepció de 

seguretat 

Regulacions adminis-
tratives no relaciona-
des amb la velocitat 

Límit de velocitat Seguretat de la via Velocitat òpitma 
del conductor 

Distribució de Velocitat

vv σμ ,  
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I les hipòtesis alternatives seran: 
HA1: L’augment dels límits de velocitat no té efectes en la distribució de velo-

citat. 
HA2: L’augment dels límits de velocitat no  té efectes en la seguretat de la 

via. 

2.6.2.1. Parelles comparades 
El procediment consisteix en escollir de manera aleatòria a un conjunt de 

trams dividint-los en dos: el grup de control i el grup d’experimentació. Alesho-
res s’altera la velocitat de les vies del grup d’experimentació i s’observen les 
variacions en la distribució de velocitat i de seguretat i s’analitza si són estadís-
ticament diferents.  

Un aproximació típica d’aquest tipus d’estudis és l’ús de l’odds ratio (raó de 
probabilitats) que ve a ser la relació entre la quantitat de vegades que ocorri un 
esdeveniment vers la que no tal com exemplifica la següent taula: 

 
Nº d’accidents Després d’incrementar la 

velocitat 
Abans d’incrementar la 

velocitat 

Carreteres amb límit de 
velocitat 100 km/h. 

n11 n12 

Carreteres amb límit de 
velocitat 90 km/h. 

n21 n22 

2212

2111..
nn
nnRO =  

Taula 2-1. Valors a usar per la determinació de l'odds ratio. 

La problemàtica de tal tipus d’estudis és la seva complexitat pràctica ja que 
no sempre existeixen les condicions per tal de poder tal tipus d’experiments. 

2.6.2.2. Models de regressió 
La tècnica consisteix en realitzar una regressió del següent tipus: 

 ∑ ∑
= =

++=
N

i

k

j
itjitjiit xH

1 1
, εβα  (2-17)

Essent: 
- Hit: Resposta de la via (accidents totals, morts, etc...) en un tram i 
en un període de temps t (i=1,...,N; j=1,...,k). 
- xit,j: j-èssima variable explicativa pel tram i en el període t 
(i=1,...,N; j=1,...,k). 
- βj: paràmetre del model. 
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- εit: error en el tram i en el període de temps t (i=1,...,N; j=1,...,k). 
Si bé aquesta formulació és molt general ja que avalua N trams al llarg del 

temps, el més comú és realitzar o bé estudis per un tram determinat analitzant 
la seva evolució temporal: series temporals (N=1) o bé en un mateix instant en 
diferents trams. 

Les complexitat d’aquest tipus d’estudi recauen sobretot en dos tipus de pro-
blemes. Per una banda els esculls estadístics difícils de superar en moltes oca-
sions, ja que és usual que no es compleixin les hipòtesis necessàries per l’ús 
d’aquest tipus de models. Per altra banda l’elevada col·linealitat de moltes de 
les dades usades per determinar les respostes pot arribar a ser un problema 
important. 

2.6.2.3. Anàlisi de sèries temporals interrompudes 
Les sèries temporals poden presentar algunes tendències ja sigui generals 

com per exemple alguna tendència com la disminució de la freqüència 
d’accidents i per altra banda també es poden observar efectes cíclics, estacio-
nals. L’anàlisi usant ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) per-
met distingir aitals efectes ja que diferencia l’efecte en tres components: 

 Tendència: captat per un element integrat del model. 
 Autoregressiu i mitjana mòbil: expliquen l’observació en termes de 

les observacions passades i canvis aleatoris, i finalment: 
 Terme estacional: capta les regularitats de la sèrie. 

Una dels major avantatges de l’ús d’ARIMA és l’economia en les dades, ja 
que no fa falta tenir valors per totes les variables dependents durant tot el perí-
ode d’anàlisi sinó sols dades de la variable dependent i el coneixement de quan 
han existit intervencions en el model. 

2.6.2.4. Estudis sobre l’efecte de la distribució de velocitat 
Els tres anteriors apartats reflectien la metodologia per estudiar l’efecte dels 

canvis en els límits de velocitat, ara bé, estudis que mostrin la relació directe 
entre la distribució de velocitat (bàsicament la mitjana, la v85, la desviació, etc...) 
i la seguretat són relativament escassos. Tot i així són interessants algunes 
conclusions extretes a estudis sobre l’efecte de la dispersió de velocitat: 

 Controlant les variables dispersió de velocitat i alguns altres fac-
tors de la via, no es pot extreure un efecte clar de la velocitat so-
bre els índex d’accidents (Lave, 1985), en el sentit que la velocitat 
mitjana no era una variable significativa. 

 Les accions per reduir la velocitat tenen efectes positius en quan 
a que redueixen la dispersió de velocitat i no per la disminució de 
velocitats mitjanes (Lave, 1985). 

D’aquestes conclusions no s’ha d’extreure però que un major límit de veloci-
tat no suposi cap increment de la sinistralitat, ja que sembla ser que existeix 



Modelització dels accidents en vies interurbanes Estat de l’art

 

 
R. Raduà (2007) 44

 

una relació negativa entre la dispersió de velocitat i la mitjana de velocitat 
(Garber i Gadiraju, 1988).  

Estudis posteriors però mostren com la mitjana de velocitat si que té un efec-
te important en la seguretat de la via, tot i traient l’induït efecte per la variació 
en la dispersió de velocitat (Levy i Asch, 1989) i (Snyder, 1989). 

A la següent taula es mostren alguns estudis recents realitzats al respecte: 
 

Estudi Dades Metodologia Principals descobriments 

Fieldwick i 
Brown (1987) 

Europa i estats 
Units 

Regressió en 
seccions. 

Disminució de 100 a 90 km/h supo-
sà una disminució de 25% dels 

accidents 

Nilsson 1990 Suècia 
Anàlisi per pare-
lles comparades 

La mitjana de la velocitat disminueix 
menys que el que disminueix el 

límit de velocitat. 

Sligeris (1992) Austràlia 
Anàlisi per pare-
lles comparades 

Augment d’un 2,4% dels accident 
en introduir el límit de 68 mph i 

disminució de l’1,9% en treure el 
límit de les 68 mph 

Borje (1995) Holanda 
Anàlisi per pare-
lles comparades 

Velocitats diferenciades a les auto-
pistes suposaren disminució de la 

velocitat mitjana 

Johansson 
(1996) 

Suècia 
Sèrie temporal 

de Possion 

No s’observen diferències 
importants en l’accidentalitat amb la 
introducció de 90 km/h de límits de 

velocitat. 

Kloeden et al. 
(1997,2001) 

Austràlia Anàlisi de secció 
Funcions exponencials de vσ  vers 

accidents per tipus de via 

Taula 2-2. Recerca internacional en límits de velocitat i seguretat en vies rà-
pides. Font: McCarthy (1998) i Aarts i van Schagen (2006). 



Modelització dels accidents en vies interurbanes Modelització del risc d’accidents

 

 
R. Raduà (2007) 45

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es pretén crear un model de predicció del risc i de les conseqüències dels 

accidents de trànsit en les carreteres a partir de l’efecte d’una sèrie de varia-
bles, ja siguin aleatòries o no. Les variables de major interès per tal de determi-
nar un límit de velocitat específic seran lògicament aquelles relacionades amb 
la velocitat, ja sigui la seva velocitat mitjana, la seva desviació típica o un de-
terminat percentil, si bé tractant-se de la determinació del límit de velocitat per 
una determinada via també serà necessari l’apreciació de determinades carac-
terístiques d’aquesta que poden de manera lògica influir en la seguretat. Tals 
característiques poden ser del tipus geomètric, com ara l’amplada de la via o 
l’existència de mediana. 

L’objectiu del treball serà poder realitzar un model de predicció de risc 
d’accidents i de les seves conseqüències de manera que un cop elaborat es 
pugui realitzar el procés invers, és a dir, a partir d’un risc donat, determinar sota 
la constant de la resta de variables, quina és la velocitat màxima de la via, o 
més ben dit, donat el caràcter aleatori d’algunes variables, la distribució de ve-
locitats màximes. 

3. MODELITZACIÓ
DEL RISC D’ACCIDENTS
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3.1. L’ACCIDENTALITAT A ESPANYA 
Per tal de poder formular un model de risc d’accident hom s’ha de basar per 

una banda amb els estudis realitzats fins al moment i per tant amb aquells re-
sultats principals trobats fins el moment, i per altra banda amb la observació 
dels accidents per tal de poder-ne treure alguna conclusió. En aquest apartat 
es realitzarà una anàlisi descriptiva dels tipus d’accidents existents a l’estat es-
panyol durant l’any 2005 a partir de les dades de la Direcció General de Trànsit 
(2005). Un anàlisi més centrat pel tipus de carretera i conseqüència, pel  cas de 
Catalunya es realitzarà gràcies a les dades usades pel programa EURORAP4, 
tal anàlisi però s’inclourà en el cas pràctic. 

Aquest anàlisi té com a principal objectiu entreveure quina és la tipologia 
d’accidents i de les seves conseqüències amb majors freqüències a l’estat es-
panyol així com les condicions en que es donen aquests accidents: moment del 
dia, de l’any, condicions meteorològiques, tipus de via, etc. Tot ell en l’estat es-
panyol durant l’any 2005.  

Abans d’endinsar-se en les xifres cal destacar que les estadístiques usades 
ens indiquen la importància de cada tipus d’accident (en quan a freqüència i 
efecte) en quan a les dades existents actualment i la situació actual. És a dir, 
es pot observar per exemple que un 0,2% de les morts són de ciclistes, per tant 
seria un tipus d’accident amb una incidència petita i que per tant es podria arri-
bar a obviar en un treball tant general. Ara bé, això no treu que no sigui perillós 
anar amb bicicleta (en termes relatius, estàs més exposat a tenir un accident 
anant una hora en bicicleta que no pas en cotxe) i que un increment de l’ús de 
la bicicleta no portés a un increment d’aquest tipus d’accidents, ja que les da-
des analitzades no ens donen valors de la intensitat del transport. 

En aquesta descripció tampoc no ens centrarem en les possibles diferències 
absolutes i relatives existents en el territori ni tampoc en les referents a la per-
sona o el vehicle. La tipologia de persona i vehicle és altament important en la 
determinació del risc d’accidents però aquest treball es centra en l’efecte, la 
contribució que pot tenir la via obviant per tant els factors associats a aquests 
dos conceptes. 

3.1.1. La velocitat i les infraccions de velocitat 
Entrant de ple en els tòpics, una de les gran creences és que l’excés de ve-

locitat és perillosa. Tal afirmació, és objecte de molts estudis i l’existència 
d’aquesta tesina ja mostra la incertesa del resultat. Durant l’any 2005 sols un 
3,4 % dels accidents estaven relacionats amb infraccions d’excés de velocitat si 
bé cal dir, que al no estar regulada la velocitat màxima en condicions no òpti-
mes, no es considera infracció aquelles situacions en que la velocitat no és 

                                            
4 EuroRAP és un estudi que 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 Mitja Diària (IMD). El programa mesura la qualitat de la xarxa viària 
amb criteris unificats, relacionant dos paràmetres: accidentalitat i intensitat de trànsit. Euro RAP compara trams de les 
carreteres de la xarxa bàsica per avaluar el risc de partir accidents amb víctimes mortals o amb ferits greus. 
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l’”adequada”5, essent aquests situacions motiu d’un destacable 15,8% dels ac-
cidents. 

Si bé normalment es destaca la velocitat alta, en excés, la velocitat excessi-
vament baixa també és motiu d’accident segons dades de la DGT en un 0,3% 
dels casos. 

3.1.2. Tipus d’accident 
Durant l’any 2005 es produïren a Espanya 42.624 accidents per vies inter-

urbanes que d’entre d’altres conseqüències provocaren un total de 3.652 morts 
i 14.920 ferits greus.  

 
Figura 3-1. Tipologia accidents i les seves conseqüències en vies interurba-

nes. FONT: elaboració pròpia a partir de les dades de la DGT (2006) 

Com es pot observar en la gràfica superior, una gran part dels accidents 
(89%) es donen per col·lisió entre vehicles i sortides de la calçada. Aquestes 
dades seran usades per intentar trobar elements de la via que puguin mostrar 
una clara influència en tals tipus d’accidents com poden ser la presència de 
barreres laterals per evitar la sortida de la calçada, de la mediana per evitar 
col·lisions frontals, etc. També cal destacar les col·lisions amb vianant com una 
tipologia d’accidents amb una freqüència no massa elevada (un 3% dels acci-
dents) però amb una alta mortalitat: si busquem la relació entre  percentatge 
d’accident i percentatge de morts, aquesta és de 3 a 1. Tal tipus de conse-
qüència porta a l’anàlisi del tipus de protecció del vianant existent a la via, ja 
sigui a través d’un carril propi, la impossibilitat d’usar-la o bé un carril paral·lel a 
aquesta. Una altra tipologia destacada és el bolcament, amb un 2% dels morts 

                                            
5 Entenent com a adequada aquella que els agents del trànsit han establert com a no adequada sota la seva per-

cepció personal. 
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ja que en principi és una conseqüència clara de o bé “cops de volant” causats 
per velocitats excessives o bé per la presa de corbes amb determinats radis a 
una velocitat també excessiva, motiu del qual també entrarien accidents de la 
tipologia sortida de calçada.  

Les dades desagregades de la tipologies d’accidents mostrada en la 
il·lustració anterior les podem observar en la següent taula, d’on destaquen les 
col·lisions entre 2 i 3 vehicles o en general totes les sortides de la calçada ja 
siguin a la dreta o a l’esquerra. 

 

Tipus d'accident 
Nº acci-
dents 

Accidents Morts 
Ferits 
greus 

Altres 
víctimes 

-Entre 2 vehicles 16.177 44% 38% 39% 41% 

-Entre 3 vehicles 2.600 7% 7% 6% 9% 

-Entre 4 vehicles 775 2% 2% 2% 3% 

-Entre 5 i més vehicles 388 1% 1% 1% 2% 

Col·lisió entre vehicles 19.940 54% 47% 48% 55% 

-Vehicles estacionat o averiat 267 1% 0% 1% 1% 

-Balla de defensa 296 1% 1% 0% 1% 

-Barrera o pas a nivell 3 0% 0% 0% 0% 

-Altres objectes i materials 276 1% 0% 0% 1% 

Col·lisió amb obstacles a la 
caçada 

842 2% 1% 1% 2% 

-Sostingut per una bicicleta 38 0% 0% 0% 0% 

-Reparant un vehicle 20 0% 0% 0% 0% 

-Vianant aïllat o en grup 1.255 3% 9% 4% 1% 

-Conductor d'animals 4 0% 0% 0% 0% 

Col·lisió amb vianant 1.317 4% 9% 4% 1% 

-Conduint un ramat 24 0% 0% 0% 0% 

-Solt 291 1% 0% 0% 1% 

Col·lisió amb animal 315 1% 0% 0% 1% 

Bolcament a la calçada 1.248 3% 1% 2% 2% 

-Per l'esquerra amb col·lisió 4.068 11% 10% 9% 8% 

-Per l'esquerra sense col·lisió 3.404 9% 7% 9% 7% 

-Per la dreta amb col·lisió   5.467     13%     13% 13% 10% 

-Per la dreta sense col·lisió 4.787 13% 9% 11% 10% 

Sortida de la calçada 12.259 42% 38% 41% 36% 

Altres accidents 1.236 3% 0% 0% 0% 

TOTAL 42.624 100% 100% 100% 100% 

Taula 3-1. Tipologies d'accidents a Espanya (2005). Font: DGT (2005) 
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3.1.3. Temporalitat dels accidents 
En aquesta secció s’analitzaran el període en que es produeixen els accidents, 
prenent tres tipus de regularitats observades: segons la hora del dia, segons el 
dia de la setmana i finalment segons el mes de l’any. Les dades usades no te-
nen en compte els fluxos essent per tant poc útils per una determinació del risc 
d’accidents sinó adients per intensificar l’estudi en determinats instants on es 
podrà actuar sobre un major nombre de casos. 

Figura 3-2. Accidents, víctimes i morts segons l'hora del dia (2005) en vies 
interurbanes. Font: DGT (2005) 

Observant la distribució horària veiem que la major part dels accidents es 
produeixen a l’entorn de dos quarts de vuit, a la una del migdia i les set de la 
tarda. En un principi, tenint en compte que aquestes són normalment les hores 
de màxima mobilitat, aquesta informació no ens aporta res que pugui ser es-
trany enfront la clàssica dependència entre el volum de vehicles que circulen i 
l’accidentalitat. 

En el cas de la distribució setmanal per dies es pot observar com els caps de 
setmana són per una banda els dies amb una major quantitat d’accidents (i en 
certa mesura també divendres dilluns, dies en el que poden intervenir factors 
com la coincidència amb certs ponts), però on a més cal destacar dos ele-
ments: generalment la distribució horària dels accidents varia respecte els dies 
d’entre setmana i per altra la relació entre morts i accidents (la franja roja res-
pecte la blava) és força més elevada que en la resta de dies fent veure que les 
conseqüències d’aquests accidents (que segurament seran diferents que entre 
setmana) són força més greus. Possiblement en aquests casos intervenen per 
una banda el tipus i l’estat de conductor (menys habitual, etc.) així com el tipus 
de trajectes diferenciats que es realitzen. 
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Figura 3-3. Accidents, víctimes i morts segons mes de l'any (2005) en vies 

interurbanes. Font: DGT (2005) 

En referència a la distribució anual per mesos trobem una tendència similar 
que en el cas setmanal. Els mesos d’estiu, aquells en que es realitzen més tra-
jectes “estranys” en motiu de les vacances són els mesos amb una major acci-
dentalitat (en termes absoluts), mentre que mesos d’hivern o primavera amb 
condicions meteorològiques en principi força més adverses són mesos amb 
menys accidents, ferits greus i morts. 

 
Figura 3-4. Accidents, víctimes i morts segons dia de la setmana (2005) en 

vies interurbanes. Font: DGT (2005) 
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3.1.4. Condicions meteorològiques i lumíniques 
En observar la lluminositat en que es produeixen els accidents obtenim que 

el 65% dels accidents es produeixen en ple dia mentre que de la resta 
d’accidents tenim un no menyspreable 17.2% de nit en vies no il·luminades. Per 
altra banda és curiós observar que els accidents produïts en vies poc 
il·luminades o il·luminades és similar. La falta de dades respecte el volum de 
vehicles impedeix realitzar alguna hipòtesis primera respecte la influència que 
la llum pugui tenir però tenint en compte altres estudis que conclouen que els 
conductors compensen la il·luminació augmentant la velocitat (Assum et al, 
1999), fan preveure que aquesta no serà un decisiu en quan a la freqüència 
d’accidents. 

Els que si que es pot observar és la diferencia entre les conseqüències dels 
accidents. A la següent taula es pot observar com els accidents en vies sense 
il·luminar tenen un 50% més de morts que una mostra típica d’accidents o en el 
cas de les vies amb il·luminació insuficient d’un 20% menys.  

 

 Accidents  Morts  %morts/%accidents 

En ple dia 27977 66% 1.557 55% 0,8 

Crepuscle 2101 5% 154 5% 1,1 

Nit, via suficientment 
il·luminada 

2843 7% 169 6% 0,9 

Nit, via insuficientment 
il·luminada 

2381 6% 190 7% 1,2 

Nit, via sense il·luminar 7322 17% 743 26% 1,5 

Taula 3-2. Distribució d'accidents segons la lluminositat. Font: Elaboració 
pròpia a partir de DGT (2005) 

Els efectes de la diferent meteorologia en els accidents els podem analitzar 
des de la mateixa perspectiva que l’efecte de la lluminositat. si bé a partir de les 
dades analitzades no es pot determinar l’efecte que la meteorologia té sobre la 
freqüència d’accidents, podem observar com aquells accidents produïts plovent 
provoquen un 13% més de morts que una mostra normal d’accidents, és a dir, 
la severitat dels accidents en situacions de pluja és més elevada. Els casos en 
que l’accident s’ha produït granissant o bé nevant poden mostrar valors elevats 
de severitat però són poc significatius ja que tenim sols una mostra de 1 i 3 
elements respectivament. 
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 Accidents Accidents mortals %morts/%accidents 

Bon temps 36.069 84,6% 2.395 85,1% 0,6% 

Boira intensa 289 0,7% 20 0,7% 4,9% 

Boira lleugera 259 0,6% 25 0,9% 46,3% 

Plovent 3.796 8,9% 218 7,7% -13,0% 

Plovent fort 1.042 2,4% 67 2,4% -2,6% 

Granissant 97 0,2% 1 0,0% -84,4% 

Nevant 223 0,5% 3 0,1% -79,6% 

Vent fort 224 0,5% 21 0,7% 42,1% 

Altres 625 1,5% 63 2,2% 52,7% 

Taula 3-3. Distribució d'accidents segons les condicions meteorològiques. 
Font: Elaboració pròpia a partir de DGT (2005) 

3.1.5. Traçat 
En parlar de traçat inicialment es pot pensar que aquells trams més compli-

cats seran aquells trams amb una major accidentalitat i/o severitat. Tot i que no 
s’està en condicions de poder avaluar tal fet, tenim estudis com el Road Score 
Protocol (RPS) de l’EURORAP que en l’avaluació de la seguretat passiva d’una 
carretera la sinuositat més o menys pronunciada és avaluada directament com 
a factor que augmenta el perill d’aquesta. La teoria, a la vista força lògica entra-
ria però en certa contradicció, o si més no, no estaria corroborada per la teoria 
del risc homeòstasi ja que per exemple la presència d’un corba si és percebuda 
com un element d’increment del perill suposaria l’automàtica disminució d’altres 
factors percebuts de risc com pot ser la velocitat. Com en els casos anteriors si 
bé no es pot determinar la relació de la presència d’interseccions o de trams 
corbs com a factor de risc amb les dades disponibles si que es pot realitzar un 
petit anàlisi sobre la severitat ja que a diferència del que pogués semblar el ca-
sos d’accidents produïts en interseccions, en vies interurbanes són en general 
molt menys mortals que la resta (un 35,7% menys), possiblement per la reduï-
da velocitat a la que es produeixen. Per altra banda analitzant els trams sense 
interseccions observem que els accidents amb pitjors conseqüències són els 
produïts en trams de corba suau (un 28% més de morts que la mitjana). Tal fet 
pot venir donat per dos motiu, per una banda són trams sense senyalitzar que 
possiblement el conductor no percep com a perillós i per tant no disminueix al-
tres factors de risc ja que creu mantenir el seu llindar de risc assumible (teoria 
risc homeòstasi). Per altra banda però, una altra explicació és agafant per 
exemple el cas de sortida de la via: per tal de produir-se aquest accident en 
una corba suau, la velocitat serà força més elevada que en una corba més se-
vera, essent per tant en general les conseqüències força més greus. 
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INTERSECCIÓ Total Morts %morts/% accidents 
IN

TE
R

SE
C

C
IÓ

 
En T o Y 4046 9,5% 188 5,1% -45,8% 

En X o + 1925 4,5% 160 4,4% -3,0% 

Enllaç d'entrada 560 1,3% 32 0,9% -33,3% 

Enllaç de sortida 508 1,2% 26 0,7% -40,3% 

Giratòria 1236 2,9% 44 1,2% -58,5% 

Altres 271 0,6% 21 0,6% -9,6% 

Subtotal 8546 20,0% 471 12,9% -35,7% 

FO
R

A
 D

E 
IN

TE
R

SE
C

C
IÓ

 

Recta 17982  1557 42,6% 1,1% 

Corba suau 7832 42,2% 864 23,7% 28,8% 

Corba forta sense senyalar 2144 18,4% 188 5,1% 2,3% 

Corba forta senyal, no 
senyal velocitat  

2351 5,0% 224 6,1% 11,2% 

Corba forta amb senyal i 
velocitat senyalitzada 

3769 5,5% 348 9,5% 7,8% 

Subtotal 34078 8,8% 3181 87,1% 8,9% 

 TOTAL GENERAL 42624 80,0% 3652 100%  

Taula 3-4. Accidentalitat segons intersecció i traçat. Font: elaboració pròpia 
a partir de DGT (2005) 

3.2. FORMULACIÓ DEL MODEL 
Abans d’entrar a presentar el tipus de model a dur a terme i les variables a 

usar, cal fer esment que aquest serà una presentació teòrica d’un futur model el 
qual en l’actualitat és irrealitzable per la manca de dades. En posteriors apar-
tats s’avaluaran algunes dades i es calibrarà un model molt reduït en nombre 
de variables respecte el que tot seguit es presentarà. 

El model ideat consisteix en un model lineal generalitzat el qual dependrà 
d’una sèrie de variables. L’ús de models lineals generalitzats està justificat per 
la necessitat de fer ús de variables que en molts casos no mantindran normali-
tat en els errors i amb variàncies no constants, és a dir models que no complei-
xen una de les hipòtesis dels models lineals generals: la homoscedasticitat. 
Aquestes variables determinaran una probabilitat que es trobarà a partir de la 
funció d’enllaç, que permet assegurar un valor de la probabilitat entre 0 i 1, o 
alternativament algun altre tipus de funció d’enllaç. Aquestes variables les 
agruparem en diversos grups els quals tindran importàncies i comportaments 
diferents. 
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3.2.1. Variables del model 

3.2.1.1. Flux 
La variable flux, usada habitualment en l’enginyeria del trànsit en termes de 

Intensitat com per exemple la Intensitat Mitjana Diària (IMD), mitjana respecte 
les dades de tot un any, el separarem com un “grup” de variables diferenciat 
per diversos motius: 

 Tradicionalment considerat com un dels principals indicadors del 
risc d’accident. 

 Dependència d’altres variables com l’amplada dels carrils, nom-
bre de carrils, amplada del voral, la velocitat mitjana, i la ocupa-
ció. Aquesta dependència la definirem a partir de la teoria de la 
Catàstrofe: 

 1( , , , , )q f W V N v O=   ... ...qp qα=  (3-1)

Essent: 
- q: flux en un determinat període de temps (nombre de vehi-
cles/temps). 
- W1: amplada del carril. 
- V: amplada del voral. 
- N: nombre de carrils. 
- v : velocitat mitjana 
- O: ocupació de la via 
- p: probabilitat d’accident (entre 0 i 1). 

3.2.1.2. Dispersió de velocitat 
Diversos estudis mostren la influència de la dispersió de velocitat sobretot en 

referència a la dificultat que suposa per la predicció dels comportaments dels 
altres conductors. Usarem la desviació típica, suposant que la distribució de 
velocitats d’un tram de via k en un instant determinat i és d’una normal, o alter-

nativament algunes relacions com podrien ser 85

50

v
v  o bé 85

15

v
v  

 ( ), ~N ,i k vv v σ     ... ...v
vp σασ=  (3-2)

Essent: 

- vσ : Desviació típica de la distribució de velocitata. 

3.2.1.3. Geometria: curvatura 
Si bé existeixen diversos models que contenen la curvatura com un factor 

modificador (Hadi, Aruldhas, Chow, 1995) i (Persaud, Dsbick, 1993) i (Wang, 
Highes, Stewart, 1998) s’intentarà incloure’l en el propi model. Com a factor 
usualment es creu que té un efecte sobre la freqüència d’accidents amb forma 
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decreixent del tipus ( )nA Rα+ . Enfocant-ho de manera diferent, no s’intentarà 
cercar estadísticament l’efecte del radi de curvatura sinó que: 

 La curvatura és important per l’efecte que té en l’acceleració late-
ral, la qual pot ésser suportada per tots els vehicles fins a un valor 
de 2 m/s2. Essent 0,3g el valor límit desitjable (si bé alguns vehi-
cles suportarien valors de fins a 6 m/s2). A la instrucció de carre-
teres es contempla 0.25g com a límit pel disseny, però l’estudi 
d’Alonso i Izquierdo (2005) mostren en un model més acurat, que 
les velocitat màximes per tal que això es compleixi són aproxima-
dament un valor d’un 4% superior. Quedant així: 

 
( )1.04 1.27 25mrv R p= +     

( )2 1.3736 25mrv R p= +  
(3-3)

Essent: 
- Vmr: velocitat màxima de seguretat en corba. 
- R: radi de curvatura.  
- p: peralt de la via 

 Es suposa que en cas de no superar la mrv  la influència 
sobre els accidents serà pràcticament nul·la i per tant 
l’efecte l’hem de trobar en els efectes relatius, és a dir, en 
la comparació entre la mrv  i v . En incrementar la velocitat 
suposarem un increment de freqüència d’accidents expo-
nencial6: Per això usarem la variable X1, definida com a: 

 1 1 1l mr

mr

v vX c
v

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3-4)

Essent: 
- X1: Variable indicadora del perill en corba a una determinada ve-
locitat (sense unitats). 

de manera que per valors de lv  propers a mrv  suposin valors 
d’X1 propers a 1. 

 En el cas en que el radi sigui superior a 7500 metres 
es considerarà que és una recta i el valor de X1 serà: 

 1
1

7500

1 7500

l mr

l

v vc si r m
vX

si r m

−⎧ <⎪= ⎨
⎪ ≥⎩

 (3-5)

                                            
6 Cal fer notar que no es té en compte la dispersió, és a dir, l’efecte de la separació de la velocitat d’un vehicle res-

pecte la mitjana ja es comptabilitza en la variable vσ  i aquí es té en compte l’efecte sols de la geometria. 



Modelització dels accidents en vies interurbanes Modelització del risc d’accidents

 

 
R. Raduà (2007) 56

 

 En el model, s’espera una resposta exponencial, es pesarà pro-
porcionalment als m subtrams j que s’analitzin a dins del tram k. 
Per tant tindrem: 

 1
1,

1
... ...

m

j
j

p Xα

=

= ∑  (3-6)

3.2.1.4. Geometria: distància de parada 
En parlar de distància de parada hom es refereix a aquella distància màxima 

que el vehicle pot recórrer abans de patir un accident. Aquesta distància màxi-
ma ens determinarà la velocitat màxima a la que es podria circular per tal 
d’aturar el vehicle. La distància de parada la trobarem a partir de la velocitat de 
circulació, el temps de reacció, i la visibilitat de parada, la qual estarà delimita-
da per la condició d’acord horitzontal o acord vertical així com de factors com 
les condicions meteorològiques, la il·luminació o bé la inclinació. 

 Acord vertical 
 Convexes:  

 ( )2
2

1 22 4.5pv v vd K h h K= + =  (3-7)

 Còncaves 

 
( )2

22pv v pvd K h h d tgα= − +      

( ) ( )2
22pv v v vd K tg K tg K h hα α= ± − −  

(3-8)

quedant per tant: 

 ( )20.035 0.017 1.1pv v v vd K K K= ± −  (3-9)

Essent 
- kv: paràmetre de la paràbola 
- h1: alçada del punt de vista sobre la calçada 
- h2: alçada de l’objecte sobre la calçada 
- h: alçada dels fars del vehicle 
- α: angle que el raig de llum de major pendent del con de llum for-
ma amb l’objecte longitudinal del vehicle. 
- dpv: distància de parada en acord vertical. 
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Figura 3-5. Acord vertical. Font: MOPU (2000) 

 Acord horitzontal: 
aplicant la formulació de la normativa es pot saber la distància de visibilitat: 

( )
31.83

cos phd
F R R b

R b
⎛ ⎞

= − + ⎜ ⎟+⎝ ⎠
 

( )arccos

31.83ph

R FR b
R bd

−⎛ ⎞+ ⎜ ⎟+⎝ ⎠=  (3-10)

Essent 
- F: distància mínima de l’obstacle a la vora de la calçada més pro-
per a ell (m). 
- b: distància del punt de vista del conductor a la vora de la calçada 
més propera a l’obstacle. 
- dph: distància de parada en acord horitzontal. 
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Figura 3-6. Acord horitzontal. Font: MOPU (2000) 

Un cop definides les distàncies per tal de parar, trobem altres factors que 
poden afectar com són la meteorologia o la il·luminació. En el cas de la meteo-
riologia es pot adoptar: 

 Meteorologia: a partir dels resultats de diversos estudis experi-
mentals (Ivey, Lehitipuu, Button, 1975) tenim una distància de vi-
sibilitat reduïda a causa de les precipitacions. 

 0.68

353954.88
ppd

I v
=     0.68

353954.88
md

pp

v
I d

=  (3-11)

Essent 
- I: Precipitació en mm/h. 
- dpp: distància de parada per precipitació. 

La distància necessària per parar dependrà lògicament de la velocitat a la 
que es circula. Més amunt hem definit les distàncies màximes que es poden 
recórrer. Tot seguit es cercaran les velocitats màximes. Per això es considera-
ran els següents coeficients de fregament  (es pot interpolar per altres veloci-
tats) valors provinents de la Norma 3.1-IC (MOPU, 200). 

 
Coeficient de fregament 0,432 0,41 0,39 0,36 0,34 0,33 0,32 0,3 0,29 0,27 0,263 0,24 

Velocitat (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Taula 3-5. Relació entre coeficient de fregament i la velocitat. Font: MOPU 
(2000) 

Aleshores es defineix la distància de parada com: 

 ( )
2

3.6 254
r

p
v t vd

f i
⋅

= +
+

 (3-12)
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Essent 
- tr: temps de reacció. 
- f: coeficient de fregament. 
- i: inclinació. 
- dp: distància de parada. 

Del que en podem extreure la velocitat de parada com a: 

 ( ) ( ) ( )20.1389 254 254 13167.36mp r r pv t f i t f i f i d⎡ ⎤⎡ ⎤= − + ± + − +⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
 (3-13) 

( )

( )
( )

⎧
⎪

=⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ −⎪ ⎛ ⎞= = +⎨ ⎜ ⎟+⎝ ⎠⎪
⎪
⎪ ⎧⎪ +⎪⎪ = ⎨
⎪ ⎪ ± −⎪ ⎩⎩

0.68

2

1 2

2

353954.88

1arccos
31.83

2

0.035 0.017 1.1

pp

p ph

v
pv

v v v

d
I v

R Fessent d mín d R b
R b

K h h si convexe
d

K K K si còncau

 

Per tal de determinar vmp és necessari iterar ja que el valor de f depèn de la 
velocitat de la mateixa manera que dpp. Un cop determinada la velocitat màxima 
es procedirà igual que en el cas de la curvatura. Considerant exponencialment 
més perillós un increment de la velocitat respecte la velocitat màxima de para-
da: 

 En el model, s’espera una resposta exponencial, es pesarà pro-
porcionalment als m subtrams j que s’analitzin a dins del tram k . 
Per tant tindrem: 

 2
2,

1
... ...

m

j
j

p Xα

=

= ∑  (3-14)

3.2.1.5. Geometria: distància d’avançament 
Per tal d’avaluar el perill que pot suposar l’avançament s’avaluarà la relació 

entre la distància que prové de la visibilitat (dpp, dpv, dph), la distància mínima 
d’avançament (da) i la distància total en que es permet avançar (dla). Es consi-
derarà un greu perjudici de la mateixa manera que si no existeix prohibició 
d’avançament però tampoc existeixen marques o si la visibilitat és menor que la 
distància en que es permet avançar. Sinó: 



Modelització dels accidents en vies interurbanes Modelització del risc d’accidents

 

 
R. Raduà (2007) 60

 

 
vl 40 50 60 70 80 90 100 

da 200 300 400 450 500 550 600 

Taula 3-6. Distància d'avançament mínima segons la velocitat. Font: MOPU 
(2000) 

En els casos en que no est tinguin els valors, s’interpolarà en valors interme-
dis linealment i a partir de 100 km/h es sumaran 50 metres per cada 10km/h 
més de velocitat: 

 

( )
3

1 1

0 , ,

0.25

0.5

la pp pv ph

la

a

si prohibició avançament o sol sentit per calçada

si d mín d d d
X si no prohibició i no marques vials

d si resta dels casos
d

⎧
⎪

>⎪
⎪= ⎨
⎪
⎪
⎪⎩

 

(3-15)

Essent: 
- X3: Variable associada a la presència de marques viàries. 

La relació en el model es suposa lineal, ja que tot i les marques viàries si es 
troba una dla molt menor, el conductor compensarà el risc a partir de la seva 
pròpia percepció del risc, aplicant aquí la teoria del risc homeòstasi. Com en els 
altres casos es ponderarà pels trams: 

 3 3,
1

... ...
m

j
j

p Xα
=

= ∑  (3-16)

3.2.1.6. Barreres 
L’existència de les interseccions, i el tipus d’aquestes es suposa com un fac-

tor de risc a la hora de provocar-se accidents. De per si una intersecció s’ha 
d’avaluar a part per tal de definir-ne la velocitat màxima en condicions de segu-
retat. Es suposarà que les interseccions més importants estan ben senyalitza-
des i s’avaluarà el nombre d’interseccions per quilòmetre. 

Seguint el model de Persaud i Dzbik (1993), o el de Wang (1998) suposarem 
que la influència dependrà de la densitat d’interseccions, separant entre aque-
lles que estan senyalitzades, i les que no, i a part aquelles que estan a diferent 
nivell. En els diferents models comentats es suposa un efecte exponencial 
d’aquests: 

 0 0 1 1 2 2... ...... ...N N Np e β β β+ +=  (3-17)

Essent: 
- N0: nombre d’interseccions a diferent nivell per quilòmetre. 
- N1: nombre d’interseccions senyalitzades per quilòmetre. 
- N2: nombre d’interseccions no senyalitzades per quilòmetre. 
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Alternativament s’avaluarà com un factor, si l’anàlisi es realitza amb trams 
suficientment petits en que sols existeixen un determinat tipus d’interseccions. 

3.2.1.7. Relació de vianants i ciclistes amb la via 
Els ciclistes i sobretot vianants són uns col·lectiu important entre les víctimes 

dels accidents de circulació. Així doncs els mecanismes usats o no usats per 
protegir-los a priori també seran un factor important a la hora de determinar el 
risc d’accident. Seguint la formulació del Road Protections Score (EuroRAP, 
2004), s’avaluarà la relació de la següent manera: 

⎧
= ⎨ + +⎩ 1 2 3

1 /
0.0625 0.0625 0.125

si prohibició entrada ciclistes vianants
r

r r r si entrada permesa
 (3-18)

Essent: 
- r: relació entre vianants i ciclistes amb la via. 
- r1: valor referent a la protecció transversal del vianant. 
- r2 valor referent a la protecció longitudinal del vianant. 
- r3: valor referent a la protecció del ciclista. 

 
r1 r2 r3 

Protegit  amb baixa velocitat. 4 
Ampli camí per caminar 

separat. 
4 

Carril per bicileta separat 
amb espai designat per cre-

uar. 
4 

Existència de senyals per 
creuar 

3 Camí no separat. 3 Carril bicicleta a la carretera. 3 

No senyals però marcat. 2 Zona habitual al costat. 2 Zona habitual al costat 2 

Sense indicacions. 1 Sense pas. 1 Sense indicacions 1 

Taula 3-7. valoració de la protecció de la via als vianants i ciclistes. Font: 
Basada en el Road Protection Score (EuroRAP 2004) 

El seu efecte sobre el model es suposarà lineal: 

 3... ...p rβ=  (3-19)

3.2.1.8. Marques Viàries 
A partir d’un estudi de 2003 (Pesaud, Retting, Lyin, 2003) en que s’avaluava 

la diferència en la freqüència d’accidents entre aquells trams on anteriorment hi 
havia marques i no es pogueren treure una sèrie de resultats que seran adop-
tats en la formulació.  

 Una reducció del 25% dels accidents de xoc frontals, i en general 
una reducció del 12% dels accidents en aquells trams amb mar-
ques viàries. Per tant s’avaluarà el percentatge del tram que conté 
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marques viàries (adequades) i que no, i es suposarà que el seu 
efecte és lineal: 

 ( )4... 1 ...p Mβ= −  (3-20)

esperant un valor de   proper a 0.12. 
Essent 

- M: proporció del tram sense marques viàries (les línies de separa-
ció de carrils i vorals). 

3.2.1.9. Amplada de la mitjana 
Existeixen diversos models que contemplen l’amplada de la mitjana com un 

factor del que depèn el risc d’accidents. Així el model de Hadi (1995) creu que 
l’arrel quadrada de l’amplada de la mitjana té un influència exponencial en el 
model ( 5... ...... ...MWp e β= ) o en el cas del de Wang (1998), l’efecte exponencial el 
causa la pròpia amplada de la mitjana ( ...... ...... 5 MWep β= ). Així doncs una opció és 
mantenir aquesta suposada relació. 

 5... ...... ...MWp e β=  o bé 5... ...... ...MWp e β=  (3-21)

Essent: 
- Wm: Amplada de la mitjana. 

Per altra banda, sembla evident que les conseqüències d’un accident d’un 
vehicle que es desvia cap a l’interior del seu carril dret (és a dir, en direcció a la 
mitjana), seran molt diferents en cas d’existir mitjana, ja que s’evitarà una pos-
sible col·lisió frontal, que en el cas de no existir. 

3.2.1.10. Amplada del carril 
En un anàlisi de la literatura al respecte en el Roadway Safety Design 

Synthesis (Bonneson, Zimmerman, Fitzpatrick, 2005) Es considera que la dife-
rència amb els 3.65m d’amplada per carril suposa un efecte exponencial en la 
freqüència d’accidents. Cal fer notar que tal variable no és necessari usar-la en 
cas d’haver emprat per determinar el flux de la via. 

 ( )6... 3.65 ...... ...CWp e β −=  (3-22)

3.2.1.11. Factors aliens a la via 
Si bé l’estudi que es du a terme procura crear un model en que es pugui va-

lorar el risc d’accidents d’una carretera independentment del tipus conductor i 
de vehicle (poc es podrà fer amb un conductor suïcida que circuli en sentit con-
trari per una via), és a dir, valorar la probabilitat d’un determinat conductor amb 
un determinat vehicle de sofrir un accident amb una determinada conseqüència 
no es podrà predir amb pel model proposat, en tot cas, serien factors que modi-
ficarien aquest risc. El que si que es pot realitzar, tenint en compte que una via 
és quelcom que en determinades condicions afecta a un territori i a una matei-
xa població de conductors i de vehicles, és incloure en el model el comporta-
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ment generalitzat d’aquests conductors o bé el parc general de vehicles que hi 
circulen. 

 Comportament dels conductors: El Manchester Driver Behavi-
our Questionnaire (DBQ) ha esdevingut un dels marcs més com-
uns d’investigació de la relació entre els conductors i els accidents 
de circulació . Realitza multitud de qüestions relacionades amb 
tant amb les capacitats com amb les violacions realitzades pels 
conductors. A partir d’aquests valors es pot incloure una nova va-
riable en el model la qual serà una combinació d’alguns dels va-
lors proporcionats pel DBQ7. Per altra banda també és necessari 
aclarir que tenint en compte la teoria del Risc Homeòstasi no seria 
cert que el comportament no depèn de la via. 

 Flota de vehicles: Com a factor tradicionalment més important 
es tindrà en compte el percentatge de vehicles pesants de la via: 

 7... ...... ...Psp e β=  (3-23)

Essent 
- Ps: IMD de vehicles pesats respecte l’IMD total.. 

 Meteorologia: Es considerarà la precipitació en mm. Si bé ja s’ha 
tingut en compte en la determinació de la distància de visibilitat 
l’efecte de l’estat del temps pot influir el tipus de conducció (Kilpe-
läinen i Summala, 2006). Si bé existeixen moltes possibilitats de 
mesurar el temps es contemplarà la precipitació com a factor de-
terminant: 

 8... ...... ...Ip e β=  (3-24)

3.2.2. Relació funcional 
Si bé es podria intentar generalitzar el model s’ha cregut més convenient no 

incrementar el nombre de variables i construir diferents models a partir de les 
variables comentades en l’apartat anterior. Aquests models responen a una 
nova variable: la tipologia de via, i a un tipus d’especificació la conseqüència de 
l’accident.  

La formulació base que s’usarà és la següent: 

 3 4 2 2
3 2, 2,

1 1

q v

pn
B

v j k
j k

p q X L X X eσαα α α α αα σ
= =

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑  (3-25)

 
 

                                            
7 Cal fer notar que la presència per exemple de radars podria ser un factor determinant en la freqüència 

d’accidents, però aquesta en tot cas té primerament efectes en la velocitat dels conductors la qual també dependrà del 
tipus de conducció que realitzen. El comportament generalitzat dels conductors està contemplat en el DBQ i per altra 
banda la velocitat de circulació ja és una variable usada en la determinació del flux 
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Essent: 

( ) ( )0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7 81 3.65M CB N N N r W W Ps Iβ β β β β β β β β⎡ ⎤= + + + + − + + − + +⎣ ⎦  

Per tal de desenvolupar aquest model serien necessàries una gran quantitat 
de dades per cada un dels trams a analitzar. Si bé les molts dels valors són 
constants, per tal de trobar la probabilitat en funció d’algunes variables com la 
velocitat, la desviació típica de la velocitat o bé el flux és necessari l’ús de da-
des amb períodes temporals molt reduïts, essent recomanable valors iguals o 
inferiors a l’hora. Amb aquest tipus de dades es suposa que sols existeixen du-
es possibilitats: haver un accident (valor 1) o no haver accident (valor 0). Amb 
aquests valors, les distribucions més idònies a usar són la de poisson que té un 
valor de la variància igual que la seva mitjana o bé la binomial negativa amb un 
valor de la variància variable. 

3.3. MODELITZACIÓ DEL MODEL A LES VIES INTERURBANES DE 
CATALUNYA 
Aquest apartat pretén dur a la pràctica el model teòric desenvolupat en 

l’anterior capítol. Les dades de que s’ha disposat no responen ni a l’òptim plan-
tejat en l’anterior apartat ni a les condicions mínimes per a realitzar un model 
lineal generalitzat. Per aquest motiu el que s’ha fet és un model lineal univari-
ant. 

Es disposa de dades de 400 trams de la xarxa de carreteres catalana durant 
l’any 2004. Concretament es disposa de cinc dades de sinistralitat, dues referi-
des a la freqüència d’accidents: totals i greus, i tres referides a la severitat, a 
les conseqüències dels accidents: nombre de morts, ferits greus i lleus en cada 
un dels trams. La següent taula en mostra les dades que es tenen de cada tram 
a part de les referides a la sinistralitat. 
 

Longitud Accidents Acc. greus Morts Ferits greus Ferits 

(En km) (Nº/any) (Nº/any) (Nº/any) (Nº/any) (Nº/any) 

Real positiu Enter positiu Enter positiu Enter positiu Enter positiu Enter positiu 
      

IMD8 Nº carrils Ample via Límit velocitat Nº Calçades Intersecció 

(Veh/dia) (Nº carrils) (En metre) (En km/h) (Juntes o no) (A nivell o no) 

Real positiu De 2 a 11 Real positiu 
60-70-80-90-
100-110-120 

1: 1 calçada 
2:2 calçades 

1: A nivell 
0: no a nivell 

Taula 3-8. Característiques d’accidentalitat, severitat, geometria i fluxes de 
cada tram de la base de dades per les vies interurbanes de Catalunya l’any 

2004. Font: EuroRAP (2005) 

                                            
8 Intensitat Mitjana (anual) Diària. 
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Un primer pas de cara a la construcció del model consisteix en l’anàlisi de 
les dades que es tenen i cercar la seva relació amb les variables dependents. 

3.3.1. Variables del model 

3.3.1.1. Els factors del model 
Per una banda trobem les variables factorials, és a dir, els factors. Aquest és 

el cas del nombre de calçades; una o dues, el del tipus d’intersecció, valorant 
aquelles que la tenen a nivell amb 1 i les que estan a diferent nivell amb zero, o 
bé el límit de velocitat, agrupats amb tres subgrups: 60 km/h i 70 km/h, valor 1, 
80 km/h i 90 km/h valor 2 i 100 km/h, 110 km/h i 120 km/h valor 3. Finalment 
queda el nombre de carrils de la via com a factor. Per poder realitzar un primer 
anàlisi del comportament segons cada una dels factors combinats amb cada 
tipologia de resposta (accident, accident greu, ferit, etc...) s’han realitzat dia-
grames de caixa. La finalitat d’aquest primer anàlisi visual és la comprovació 
posteriorment de la lògica dels resultats en el moment de crear models. La pri-
mera conclusió que se’n pot extreure és que si bé es sembla observar una dis-
tinció clara entre tipus de vies, pels altres factors no veiem distincions impor-
tants. Aquestes 

El tipus de via, l’únic factor pel que realment s’ha observat un comportament 
diferenciat està formada per tres subgrups: 

 Grup 1 (Valor=1, n=38): Autopistes i Autovies: vies generalment de 
dues calçades amb límits de velocitat la major part dels trams com-
presos entre 100 i 120 km/h. 

 Grup 2 (Valor=2, n=42): Vies preferents: Vies en que el límit de veloci-
tat està situat entre 90 i 100km/h on predomina aquesta darrera.  

 Grup 3 (Valor=3, n=326): Vies convencionals: la resta de vies interur-
banes, vies en que la velocitat es situa entre els 60 i els 100km/h, pe-
rò amb un gran predomini dels trams amb límits de 90km/h (260 ca-
sos). 

Els següents il·lustracions mostren a títol d’exemple la distribució d’accidents 
totals per quilòmetre segons el tipus de via i d’intersecció. Cal destacar que en 
el cas de tipus d’intersecció trobem que dels 52 casos d’intersecció a diferent 
nivell (sobre 404), 36 corresponen a les autopistes i autovies. 
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Figura 3-7. Accidents per quilòmetre segons tipus de via i tipus d'intersecció. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurorap del 2004. 

Un cop realitzar aquesta primer inspecció el següent pas és realitzar una 
comprovació numèrica d’aquestes relaciona a partir de la correlació 
d’Spearman, proba no paramètrica per mesurar l’associació entre variables: 
Això es mesura a partir de la ρ: La següent taula ens dona el resultat de les 
correlacions de cada una de les variables dependents amb totes les caracterís-
tiques de la via (variable independents): 

 
ρ A_km Ag_km M_km Fg_km F_km 

Tipus de via -0,303 -0,311 -0,315 -0,302 -0,326 

Nombre de carrils 0,283 0,265 0,234 0,260 0,278 

Tipus d'interseccions -0,186 -0,195 -0,290 -0,194 -0,221 

Nombre de calçades -0,314 -0,312 -0,302 -0,297 -0,335 

Límit de velocitat 0,212 0,211 0,325 0,210 0,245 

Taula 3-99. Correlacions d'Spearman entre els factors i les variables depen-
dents. Font: elaboració pròpia a partir de dades d’EuroRAP del 2004. 

3.3.1.2. Les covariables del model 
Després d’aquest primer anàlisi descriptiu dels factors s’han provat una sèrie 

de relacions entre les variables dependents i les covariables per tal de determi-
nar la relació més idònia.  

Primer de tot es mostraran els histogrames de les variables per tenir una 
idea dels valors que aquestes comprenen: 

                                            
9 Cal destacar que les correlacions entre les variables predictores poden arribar a ser molt elevades  en alguns ca-

sos, amb possibles problemes de col·linealitat en el model posterior. Malgrat tot, essent la relació amb la variable 
dependent molt baixa, no s’ha cregut convenient exposar-les i analitzar-les ja que no seran usades posteriorment a 
excepció de l’IMD i el tipus de via 
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Figura 3-8. Histograma de les IMD dels trams de vies interurbanes analit-

zats. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’’Eurorap del 2004. 

De la mateixa manera que en el cas dels factors, s’ha realitzat un prova de 
correlació d’Spearman entre les covariables i les variables dependents. Els re-
sultats es poden observar a la següent taula: 

 

 A_km Ag_km F_km Fg_km M_km 

IMD (any) 0,786 0,751 0,803 0,728 0,603 

Longitud del la via -0,403 -0,346 -0,365 -0,317 -0,040 

Amplada via 0,232 0,219 0,244 0,206 0,356 

Taula 3-10. Correlacions d'Spearman entre els les covariables i les variables 
dependents. Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurorap del 2004 

Com es pot observar la variable determinant és la Intensitat Mitjana Diària 
amb uns valor força elevats mentre que l’amplada de la via es mostra com a 
covariable poc relacionada, i per tant poc útil de cara a la construcció d’un mo-
del de predicció de la freqüència d’accidents. Tot i això és de destacar la corre-
lació en el cas dels morts per quilòmetre (M_km) ja que aquesta en general és 
més baixa que la referent als accidents i ferits però en el cas de d’usar 
l’amplada és una mica més elevada. 

Un cop realitzades aquestes primeres comprovacions s’ha anat a la recerca 
d’una relació funcional. Per això s’ha provat primerament, covariable per cova-
riable diferents tipus de relacions amb les cinc variables dependents. Les rela-
cions que s’han examinat han estat del tipus lineal, logarítmic, quadràtic, i cú-
bic, donant en general com a millors ajustaments les relacions logarítmiques i 
cúbiques. La relació logarítmica (que acaba donant una dependència de la fre-
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qüència d’accidents respecte les covariables del tipus exponencial), ha estat la 
que ha obtingut uns valors d’R2 més elevats, fet que corrobora les tesis d’altres 
autors (Hauer 1992) i (Miaou i Lum 1993). Per altra banda sols la IMD ha estat 
la covariable que ha mostrat un bon ajustament. 

3.3.2. Calibratge del model 
Realitzats els anàlisis de comportament de les covariables i els factors per 

separat s’ha prosseguit a realitzar el model. Tot i la poca dependència 
d’algunes covariables i factors respecte les variables dependents, igualment 
s’han realitzat multitud de combinacions possibles entre aquestes per tal de no 
descartar efectes conjunts. 

La mecànica ha estat la següent. S’ha partit d’un model factorial amb les tres 
covariables i els 5 factors analitzats en els apartats anteriors, el qual, es mostra 
seguidament: 

 0 1 2 2log log log logi jk jk l lY IMD W L f Cβ β β β α γ= + + + + +∑ ∑  (3-26)

Essent: 
- Yi: accident (totals o greus) o conseqüències (mort, ferit o ferit 
greu) per quilòmetre. 
- W: l’amplada de la via. 
- L: la longitud del tram 
- fjk: les k variables associades al factor j. 
- Cl: les l variables fruit de les combinacions de covariables i fac-
tors. 

- βi, αjk i γl: paràmetres del model. 

Els models factorials han estat calculats ponderant el pes de cada tram pel la 
seva longitud L, ja que al ser tram força variats s’ha cregut important evitar 
l’exagerada influència que pogués tenir un tram curt amb una elevat nombre 
d’accidents/conseqüències per quilòmetre sols pel fet que el denominador fos 
petit. Tal varietat de longitud ens els trams usats es pot veure en el següent 
histograma: 
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Figura 3-9. Histograma de les longituds dels trams de les vies interurbanes 
analitzades. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’’EuroRAP del 

2004. 

Un cop analitzats els models els resultats no han portat a un canvi sorpre-
nent respecte l’anàlisi separat de covariables i factors. Els models que presen-
ten un major ajust són aquells que relacionen el logaritme de la variable depen-
dent amb el logaritme de la IMD. S’ha abandonat el factor tipus de via ja que si 
bé aconsegueix una major ajust del model, s’ha cregut més convenient pel seu 
poc significat físic usar-lo com a productor de diferents models, és a dir: desen-
volupar models diferents (amb diferents valors dels paràmetres en aquest cas) 
segons el tipus de via. La formulació doncs ha quedat reduïda a: 

 0 1log logiY IMDβ β= +  (3-27)

 

 0 1
iY e IMDβ β= ⋅  (3-28)

Tot seguit es mostren els valors de la proporció entre la variació de la varia-
ble dependent explicada pel model i la variació no explicada, això és, el valor 
d’R2, pels 15 models, és a dir per a cada variable dependent i per a cada tipus 
de via: 

 Autopista/Autovia Via preferent Via  Convencional 

Morts 0,290 0,175 0,393 

Ferits greus 0,307 0,433 0,550 

Ferits 0,319 0,522 0,554 

Accidents greus/mortals 0,358 0,593 0,657 

Accidents totals 0,319 0,522 0,544 

Taula 3-11. Valors d'R2 per a cada un dels models, segons variable depen-
dent i tipus de via. Font: elaboració pròpia 
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Si bé en tots els casos el model és estadísticament significatiu, observant els 
resultats veiem com en el cas de les autopistes i autovies, el model funciona 
força malament en relació a les vies convencionals. Això pot ser degut per una 
banda pel poc sentit que aquesta relació pugui tenir en aquest tipus de vies, i 
per altra banda pel fet que es disposa d’un nombre de dades molt menor que 
per exemple el cas de vies convencionals. 

En relació a les variables dependents es pot observar com en general el mo-
del té un bon ajust en el cas d’accidents i ferits (per vies preferents i convencio-
nals). En el cas de morts per quilòmetre com a variable dependent, aleshores el 
model funciona força més malament ja que l’ajust baixa molt i sols es pot predir 
un 30% de la variació. 

Tot seguit es mostren els models amb els valors dels coeficients per cada 
una de les cinc variables dependents però sense discriminar pel tipus de via: 

 Morts per quilòmetre: 

 0.66_ 0.00016742M km IMD= ⋅  (3-29)

 Ferits greus per quilòmetre: 

 0.636_ 0.00083007Fg km IMD= ⋅  (3-30)

 Ferits per quilòmetre: 

 0.714_ 0.00151249F km IMD= ⋅  (3-31)

 Accidents per quilòmetre: 

 0.66_ 0.00131884A km IMD= ⋅  (3-32)

 Accidents greus per quilòmetre: 

 0.614_ 0.00074435Ag km IMD= ⋅  (3-33)

Per a aquests models es mostren tot seguit els valors d’R2, N (el nombre de 
casos) i de la mitjana (ponderada per la longitud del tram) de cada accident 
(total i greu) i conseqüència (mort, ferit i ferit greu). És important destacar el fort 
biaix del model pels morts ja que al aplicar logaritmes, havent diversos trams 
sense cap morts, han esdevingut casos perduts i per tant no s’han comptabilit-
zat en el càlcul. 

 
 2

aR  N  Y  

Morts per quilòmetre 0.498 295 0.07 

Ferits greus per quilòmetre 0,586 397 0.22 

Ferits per quilòmetre 0,676 403 0.79 

Accidents per quilòmetre 0,660 403 0.46 

Accidents greus per quilòmetre 0,614 401 0.20 

Taula 3-12. Valors de R2, N i la mitjana per cada un dels models estudiats. 
Font: Elaboració pròpia 
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Com es pot observar, en el models en que no es discrimina per tipus de via 
els resultats presenten una millor ajust. Malgrat tot, tal fet no treu que la el mo-
del relacionat amb els morts. 

3.3.3. Validació del model 
El model de predicció de la freqüència anual per quilòmetre d’accidents (to-

tals i greus), ferits (totals i greus) i morts pel cas de vies interurbanes a Catalu-
nya a partir de dades de l’any 2004 de 400 trams presentat en el darrer apartat 
de l’anterior capítol mostra uns ajustos poc elevats. Tot i així establint la valide-
sa estadística d’aquest tot seguit es formularan algunes consideracions al res-
pecte. Cal fer notar que essent els models per a totes les variables dependents 
força similars, d’aquí en endavant s’analitzarà el model que relaciona el acci-
dents per quilòmetre amb la IMD, entenent que els altres tenen un funciona-
ment similar. 

3.3.3.1. Concordança amb la investigació passada 
El model ha establert una relació exponencial (amb un exponent menor a 1) 

entre la freqüència d’esdeveniments per quilòmetre de via i la IMD. Tal relació 
la podem trobar en molts d’altres autors. Així Ardenaki et al. (2005), Hadi 
(1995) o bé Persaud i Dzbik (1993) formulen models similars. En el darrer cas 
trobem un model molt similar: 

 1.082_ 0.0000354A km q= ⋅  (3-34)

 
Figura 3-10. Comparació entre el model proposat i el de Persaud i Dzbik pel 

cas d’accidents total per quilòmetre. Font: elaboració pròpia. 
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Tot i això comparant-ho observem un valor de la constant força menor men-
tre que l’exponent és força més elevat és a dir, es tracta d’una corba amb pen-
dent molt més pronunciada però que prima les vies amb IMDs baixes. La Figu-
ra 3-10 ens mostra la comparació entre els dos models. 

Altres autors com Thorson (1967) però formulen models amb valors de 
l’exponent molt similars, a l’entorn de 0,7. Si bé tots aquests models assenya-
len aquest tipus de dependència, usualment incorporen d’altres factors. Alguns 
d’aquests factors són precisament factors els quals s’han descartat en el model 
proposat com poden ser l’amplada de la via (o carril) o el límit de velocitat. Tal 
fet pot venir donat per la diferència en el tipus de dades i procediment de càlcul 
ja que molts d’aquests parteixen d’anàlisis de seccions per les quals es tenen 
mesures pràcticament horàries usant d’aquesta manera altres distribucions en 
les variables. 

3.3.3.2. Adequació a la teoria 
En el capítol tercer sobre l’Estat de l’art, s’han exposat els principals enfo-

caments pels que es relaciona la velocitat amb l’accidentalitat així com alguns 
resultats empírics al respecte. En aquest apartat es vol comprovar  l’adequació 
o no del model proposat amb els grans enfocaments així com alguns dels prin-
cipals resultat empírics als que es pugui relacionar. 

Un primer enfocament és el del processament de la informació. Segons 
aquest enfocament, la capacitat limitada del conductor en processar la informa-
ció és la que genera una major accidentalitat. Al relacionar-ho amb la velocitat 
es fa referència al fet que incrementant la velocitat, si es manté la mateixa 
atenció aleshores no s’és capaç de processar la mateixa quantitat d’informació i 
per tant el risc d’accident augmenta. Relacionat amb aquesta teoria doncs, el 
fet d’incrementar la flux de vehicles, el que generarà és també una major quan-
titat d’informació a processar per part del conductor, essent en principi també 
motiu d’increment de perill d’accident. Malgrat tot, cal fer notar que en el model 
proposat, l’exponent és inferior a 1 de manera que la freqüència d’accidents per 
unitat de flux en quilòmetre disminuirà en incrementar-se el flux tal com mostra 
l’exponent negatiu a la derivada : 

 ( ) 0.66_ 0.00131884A km IMD IMD= ⋅  (3-35)

 

 ( ) 0,34_
0.0008704

A km IMD
IMD

IMD
−

⎡ ⎤∂ ⎣ ⎦ = ⋅
∂

 (3-36)
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Figura 3-11. Variació de la freqüència d'accidents en variar l'IMD. Font: ela-

boració pròpia. 

Aquest fet doncs mostraria per tant una certa desavinença amb aquest enfo-
cament ja que al estar mirat des d’un punt de vista individual, és a dir de cada 
conductor envers la via, aleshores hauria d’augmentar la freqüència d’accidents 
per unitat de flux amb l’increment del flux. 

Un segon enfocament fa referència al conflicte del trànsit. Segons aquest, 
allò que augmenta el risc d’accidents en una via és la incertesa percebuda per 
un flux aleatori de vehicles. Sota aquest punt de vista, allò que provoca acci-
dents és el fet que el conductor no pugui predir amb total certesa els movi-
ments de la resta de vehicles, és a dir, una situació ideal en que tots els vehi-
cles circulessin sense variar de carril i tots a la mateix velocitat seria el màxim 
de segura, independentment de la velocitat a la que es circulés. Tal teoria està 
en molt acord aquells resultats empírics que mostren una major sinistralitat en 
trams amb altes dispersions de velocitat (Cirillo, 1968), (Kloeden, et al., 1997) i 
(Solomon, 1964). En el cas de la intensitat del trànsit, un acord o no amb 
aquesta teoria és difícil d’establir. Per una banda com s’ha vist en el darrer 
gràfic, els accidents per unitat de flux minoren en augmentar el flux. Tal fet 
podria correspondre’s amb la teoria partint de la hipòtesis que al incrementar-se 
el flux de vehicles, en cas de mantenir la velocitat constant i sota condicions de 
lliure circulació, la densitat també augmentarà (tal com prediuen les relacions 
fonamentals del trànsit) fet que portarà a unes certes limitacion dels conductors 
a la hora de decidir la seva velocitat al trobar-se més rodejats de vehicles. 
Aquestes limitacions poden relacionar-se amb una disminució de la dispersió 
de velocitats aconseguint així una menor sinistralitat. Tot i així, totes les 



Modelització dels accidents en vies interurbanes Modelització del risc d’accidents

 

 
R. Raduà (2007) 74

 

cadenes causals realitzades en el raonamet tene un pobre recolzament empíric 
fet que en limita molt la seva validesa. 

El tercer enfocament ens parla dels risc homeòstasi. Tal enfocament 
preveu que el conductor està disposat a assumir un cert risc a la carretera. 
D’aquesta a partir del risc subjectiu que percep el conducotr sota unes o altres 
condicions que ell no pot controlar, aleshores aquest modificarà aquelles 
variables que ell pot controlar, com per exemple la velocitat. En el cas de l’IMD, 
aquesta és una variable la qual no pot controlar però que si que pot percebre i 
avaluar (més o menys correctament). Al no coneixer la correcció de les 
percepció que els individus fan a tal variable en un principi no es pot afirmar 
que el model corrobora tal teoria. La percepció de l’autor és que la gent 
relaciona una major flux amb un major risc d’accident (a partir de l’enfocament 
lògic per exemple del conflicte del trànsit), aleshores l’increment del flux 
generaria l’adequació d’altres variables com ara la velocitat per tal d’obtenir el 
risc disposat a correr, portant generalment a menors velocitats. 
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En el present capítol es desenvoluparà la part més innovadora del present 

document. Abans de prosseguir però és necessari advertir que algunes de les 
conclusions que més endavant es trauran estaran condicionades al supòsit que 
la relació entre les freqüències d’accidents/ferits/morts estan determinades di-
rectament per la Intensitat Mitjana (anual) Diària, és a dir, suposant que inde-
pendentment de la major o menor bondat d’ajust del model presentat en el ca-
pítol anterior, aquest és cert. 

La idea d’aquest apartat és analitzar l’efecte que suposaria la variació del 
límit de velocitat, sobre la freqüència d’accident. Per tal de fer-ho es realitza-
ran una sèrie d’hipòtesis. 

4. ANÀLISI DE
LA INFLUÈNCIA DELS
LÍMITS DE VELOCITAT

EN L’ACCIDENTALITAT
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4.1. RESULTATS DE PARTIDA 
En aquest apartat s’exposaran aquelles hipòtesis que permetran la operativi-

tat en el desenvolupament posterior dels resultats que s’aportaran. Aquests es 
basaran per una banda amb el model calibrat i validat en l’anterior capítol i per 
altra en alguns dels resultats acceptats àmpliament sobre el comportament de 
les variables del trànsit. 

Hipòtesis 1 (H1): 
La freqüència d’accidents Ф ve determinada per la Intensitat Mitjana Diària 

(IMD) a partir de la relació: Ф=α·IMDβ 

 

Hipòtesis 2 (H2): 
La velocitat mitjana existent en un tram de via en un instant determinat ve 

determinada pel límit de velocitat existent a la via. 

Aquesta segona hipòtesis en un principi vindria recolzada per estudis com 
els realitzats a Estats Units mostrats en el National Cooperative Highway Re-
search Program (NCHRP) en el seu número 504 (2003). De fet en l’estudi rea-
litzat, determinen tota la distribució de velocitats a partir d’una relació lineal amb 
el límit de velocitat tal com: 

 0, 1, limv vα α αβ β= + ⋅  (4-1)

Essent: 
- vlim: límit de velocitat 
- vα: velocitat no superada per un α% dels vehicles. 
- β0 i β1: Paràmetres del model 

La següent taula en mostra els valors dels coeficient així com de l’ajustament 
del model per les vies nord-americanes analitzades: 

 V15 V5o V85 V90 V95 

β0 -1.021 3.336 7.675 8.761 10.196 

β1 0.952 0.966 0.980 0.982 0.993 

R2 (ajustada) 0.890 0.911 0.901 0.895 0.879 

R2(per 
l’origen) 

0.983 0.914 0.904 0.899 0.886 

Taula 4-1. L'α percentil de la velocitat en circulació lliure com a relació lineal 
del límit de velocitat. Font: NCHRP Report 504 (2003) 
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La determinació dels percentils de les velocitats com un funció del límit de 
velocitat no és la única informació que es té al respecte de la distribució de ve-
locitats. També es partirà del l’aproximació de la distribució de velocitats en un 
determinat tram de via a una normal de µ la mitjana de velocitats i σv la desvia-
ció típica (May, 1990): 

 ( )2,
v

v N v σ∼  (4-2)

Essent: 

- v : Velocitat mitjana (km/h). 
- 

v
σ : desviació típica. 

D’aquesta manera es pot determinar qualsevol dels percentils a partir d’una 
combinació lineal de la velocitat mitjana i la desviació típica: 

 2
vv v kα α σ= + ⋅  (4-3)

Essent: 
- kα : Velocitat mitjana (km/h). 

 
4-1. Distribució de velocitats en un tram d'autopista seguint una distribució 

normalde. Font: Elaboració pròpia. 
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Aquestes dues equacions es poden combinar obtenint per tant una expressió 
de la mitjana de velocitat en funció del límit de velocitat i la desviació típica: 

 2
0, 1, lim vv v kα α αβ β σ= + ⋅ − ⋅  (4-4)

Finalment és important destacar que les referències als comportaments de 
les variables del trànsit a partir de les relacions fonamentals existents entre 
elles es suposaran en condicions de circulació lliure. . 

4.2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 
Un cop establertes les dues hipòtesis es planteja quina serà la resposta de la 

via en termes de variables del trànsit (flux, velocitat mitjana i densitat) en cas 
que modifiquem el límit de velocitat. Per tal de plantejar-nos el problema supo-
sarem treballar en una xarxa com la usada en calibrar el model: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-2. Xarxa de vies interurbanes 

D’aquesta xarxa prendrem com a unitat d’anàlisi el trajecte entre els nodes i i 
j, els quals estan separats per una longitud Lij. Entre aquests dos nodes es su-
posarà que hi ha presents dos tipus de modes de transport: per una banda es 
pot realitzar el trajecte per la via interurbana amb vehicle i per altra amb un fer-
rocarril, cada un d’ells realitzarà el trajecte a velocitats c

ijv  i f
ijv . 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-3. Diversitat modal en el trajecte entre el node i i el node j. 

i j 

k 
l 

m 

i  j 

Transport per carretera: c
ijv  

Transport per ferrocarril: f
ijv  
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En aquestes condicions ja es plantejar les conseqüències del canvi del límit 
de velocitat (i per les hipòtesis comentades anteriorment, del canvi de la veloci-
tat mitjana). 

A partir d’aquest punt del capítol, per comoditat de notació es desenvoluparà 
l’argumentació suposant en tots casos una disminució del límit de velocitat en-
tenent-se que la formulació en cas que aquest límit augmentés seria anàloga, i 
matisant aquells punts en que pogués haver confusió. 

Es parteix doncs d’una disminució del límit de velocitat. A partir de H1, tin-
drem que la velocitat mitjana (

c
ijv ) també disminuirà. Partint d’aquesta variació 

en una de les variables del trànsit comprovarem quines són les possibles con-
seqüències: 

 ,0 ,1lim, ,0 lim, ,1 ij ij

c cc c
ij ijv v v v> ⇒ >  (4-5)

Essent 

- lim, ,1
c

ijv : límit de velocitat per carretera en la nova situació. 

- ,1ij

c
v : mitjana de velocitat per carretera en la nova situació. 

Tot seguit es discutirà l’efecte de la variació de velocitat a partir de l’anàlisi 
en dues situacions: el cas en que els costos associats a realitzar un trajecte 
són constants encara que variï la velocitat i el cas en que no. 

4.2.1. Costos generalitzats de circulació constants.  
El cas que tot seguit s’analitzarà correspon a la situació següent: Existeixen 

dos modes de transport per la realització del trajecte entre els nodes i i j, modes 
que estan en competència entre si. Al presentar competència els usuaris po-
dran elegir a partir del cost marginal del trajecte el mode que més els interes-
si. Aquesta elecció variarà en funció de la sensibilitat que l’usuari mostri en-
vers les característiques, a la oferta que aquests ofereixin. Tals diferències no 
seran tractats en la present tesina i es suposarà un usuari homogeni que res-
pon proporcionalment a qualsevol tipus de canvi.  

A partir d’aquí retornem al problema: en la situació inicial es té un determinat 
límits de velocitat que es varia en la situació final i per tant els usuaris variaran 
la seva demanda respecte la situació inicial: 

 
 
 
 
 
 

Variació en el 
límit de velocitat Percepció usuaris

Variacions en la 
demanda 

Figura 4-4. Variació de la demanda en variar el límit de velocitat 
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A partir d’aquí analitzarem com es realitza aquesta variació en la demanda. 
Es pot definir el cost generalitzat de circulació com un cost format per la 

suma d’una sèrie de costos, que en aquest cas considerem dos: el cost del 
temps i el cost del consum de combustible, si bé afegirem una constant per 
comptabilitzar aquells en que la velocitat no afecta massa. 

Cost del temps 
En circular per una via a una determinada velocitat v, un usuari que s’ha de 

traslladar des del node i fins a node j separats per una distància Lij, necessitarà 
un temps tij per realitzar tal trajecte que vindrà determinat per Lij/vij. Essent la 
longitud entre els dos trams constants, una variació en vij provocarà una varia-
ció en tij: 

 ,0
,0

ij
ij c

ij

L
t

v
=  (4-6)

Essent: 
- Lij: la longitd entre els nodes i i j (km). 

- tij,0: temps associats a ,0
c
ijv  per realitzar un trajecte de longitud Lij 

(en hores). 
Aleshores, en variar la velocitat, variarà el temps: 

 ,0 ,1 ,0 ,0

c c
ij ij ij ijv v t t> ⇒ <  (4-7)

Essent: 

- tij,1: temps associats a ,1
c
ijv  per realitzar un trajecte de longitud Lij 

(en hores). 

Per tal de determinar el cost d’oportunitat que suposa circular a una determi-
nada velocitat seria necessari conèixer les pèrdues que suposa dedicar un de-
terminat temps al transport. Així el cost pot venir determinat per les hores de 
més que ha de cobrar un transportista al estar circulant més hores o bé per la 
pèrdua que pot suposar per un pare perdre hores de dedicació al seu fill al de-
dicar-les al transport. Un altre factor és la variació del cost del temps en funció 
del temps, és a dir, el cost per realitzar un trajecte en 2t en ves de t pot ser dife-
rent que el cost de realitzar aquest mateix trajecte en 3t en ves de 2t. 

A efectes de càlcul, es suposarà que el cost del temps no varia en funció del 
temps i el seu valor estarà per tant directament relacionat amb el temps: 

 , 1 , , 1α α= ⋅ ⇒ = ⋅ ijt t
ij k ij k ij k k

ij

L
C t C

v
 (4-8)
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Essent: 

- ,
t
ij kC : cost associat al temps al realitzar un trajecte de longitud Lij a 

velocitat 
k
ijv  (unitats monetàries). 

- α1: Valor del temps (unitat monetària/hora). 

 
Figura 4-5. Costos associats al temps en funció del límit de velocitat. Font: 

Elaboració pròpia. 

Cost del combustible 
Actualment la majoria de vehicles que circulen en vies interurbanes es tras-

lladen gràcies al treball resultant d’un motor de combustió. Per tal de funcionar, 
tals vehicles consumeixen generalment dos tipus de producte: gasolina i gasoil. 

Existeixen múltiples models que relacionen el consum d’aquests combusti-
bles amb la velocitat i l’acceleració, així com les seves emissions (Harwood, 
Council, Hauer, Hughes, & Vogt, 2000). Per tal de valorar-ho es prendrà aquí el 
model proposat Vincent et al. (1980) el qual té la següent formulació: 

 ( )2

, ,,

c c
ij k ij kc kf a b v c v= + ⋅ + ⋅  (4-9)

Essent: 

- fc,k: consum de combustible a una velocitat 
k
ijv  (ml/km). 

- a=170ml/km, b=-4.55ml·h/km2 i c=0.049ml·h2/km3 
El cost del combustible es computarà com una relació directa amb el consum 

de combustible: 



                                                                                   
Modelització dels accidents en vies interurbanes 

Anàlisi de la influència dels límits de 
velocitat en l'accidentalitat

 

 
R. Raduà (2007) 82

 

 ( )2

, ,, 2 , 2α α ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅⎢ ⎥⎣ ⎦

c cc
ij k ij kij k c k ij ijC f L a b v c v L  (4-10)

Essent: 
- α2: Preu del combustible (unitat monetària/ml). 

- ,
c
ij kC : Cost del combustible entre el node i i j a una velocitat 

k
ijv  

(unitats monetàries). 
A partir d’aquesta formulació i suposant la relació directa entre la velocitat i el 

límit de velocitat s’obté una corba com la que es pot observar a la Figura 4-6. 

 
Figura 4-6. Cost del combustible en funció del límit de velocitat. Font: Elabo-

ració pròpia. 

Un cop obtinguts els dos costos ja es pot calcular el cost generalitzat el 
qual vindrà donat directament per la suma del cost del temps, el cost del com-
bustible i una constant en referència als altres costos que no es veuen afectats 
per la velocitat: 

 , , , δ= + +G c t
ij k ij k ij kC C C  (4-11)

 ( )2

, ,, 2 1α α δ⎡ ⎤= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +⎢ ⎥⎣ ⎦

c c ijG
ij k ij kij k ij k

ij

L
C a b v c v L

v
 (4-12)

Essent:  
- δ: Costos (constants) associats al trajecte que no es veuen afec-
tats per la velocitat (unitats monetàries). 
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Així doncs ja s’està en condicions d’imposar la condició de cost constant en-
tre la situació inicial i la final tot i existir una disminució (variació) de velocitat. 
Aquest fet es deu a un increment del cost associat al temps el qual es contra-
resta amb una disminució del cost associat al combustible: 

 ,0 1 ,1 ,0 0→Δ = − =G G G
ij ij ijC C C  (4-13)

 
( )
( )

2

,1 ,12 1 1

2

,0 ,02 1 0 0

α α δ

α α δ

⎡ ⎤⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤− ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ − =⎢ ⎥⎣ ⎦

c c ij
ij ij ij

ij

c c ij
ij ij ij

ij

L
a b v c v L

v
L

a b v c v L
v

 (4-14)

I simplificant: 

 ( ) ( )2 2

,0 1 ,1 ,01 21 0

1 1 0α α →

⎛ ⎞ ⎡ ⎤⎡ ⎤⋅ − + ⋅ ⋅Δ + ⋅ − =⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎣ ⎦⎝ ⎠

c c c
ij ij ij

ij ij

b v c v v
v v

 (4-15)

Observant la Figura 4-5 i la Figura 4-6 es pot percebre com tal situació serà 
difícil de donar-se en moltes ocasions a no ser que es realitzin canvis molt 
(massa) importants en els límits de velocitat. Per entendre-ho millor es pot ob-
servar la Figura 4-7 on s’exposa el cost generalitzat.  

 
Figura 4-7. Costos del trajecte en funció del límit de velocitat. Font: Elabora-

ció pròpia 
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En aquest cas, a excepció que prenguéssim grans diferències (passar de 
120km/h a 55 km/h), tal com està construïda la funció seria impossible mantenir 
constant el cost generalitzat. La realitat segurament ens donaria alguns casos 
en que si que seria possible (no trobem corbes tant perfectes i contínues) o si 
més no assimilable. Tal situació fet s’intueix en la zona entorn els 60 a 100 
km/h on les diferències en els cost són relativament reduïdes: 

D’aquest fet es pot concloure que: 
Si existeixen dos modes de transport en competència, els costos asso-

ciats a realitzar el trajecte entre els nodes i i j podran romandre constants 
enfront una variació del límit de velocitat sols en un determinat rang de 
velocitats (aproximadament entre 60 i 100 km/h) 

Aleshores, si es parteix d’un model de demanda del següent tipus: 

 
,1 ,0

0,4

,1

,0

1
ij ij

G
ijl l
G
ij

C
q q

C
⎛ ⎞

= +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4-16)

Essent: 

- ,
G
ij kC : cost generalitzat de realització el trajecte entre els nodes i i j 

a una velocitat ,
c
ij kv  (unitats monetàries). 

- 
,0ij

lq : intensitat de vehicles a la hora l a la situació inicial (veh/dia). 

- 
,1ij

lq : intensitat de vehicles a la hora l a la situació final (veh/dia). 

Es pot arribar ràpidament a la conclusió que els fluxos són constants. En 
referir-nos a flux constant ens referim al fet que les intensitats horàries de a la 
hora l de la situació inicial (0) i la situació final (1) seran les mateixes: 

,0 ,1ij ij

l lq q=  

En aquest cas ens trobarem que segons la relació fonamental mostrada en 
la Figura 4-8, la densitat augmentarà, és a dir la distància de separació entre 
vehicles disminuirà.  
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Figura 4-8. Variació de la densitat en disminuir la velocitat mantenint la in-
tensitat constat. Font: elaboració pròpia a partir de Greenshields (1935) 

La relació amb la Intensitat Mitjana Diària, la variable predictiva del model, és 
clara. La IMD és un valor que sorgeix de calcular els fluxos de vehicles diaris 
en una determinada via i realitzar-ne la mitjana per tots els dies de l’any. La 
intensitat diària és la suma de per exemple de les intensitat horàries mesura-
des: 

 ( )
24 24

1/ 24

1 1

lt diesd l l d l
ij ij ij ij

l l
ID t q ID qΔ =

= =

= Δ ⋅ ⎯⎯⎯⎯⎯→ =∑ ∑  (4-17)

 

365 365 24

1 1 1

365 365

d l
ij ij

d d l
ij

ID q
IMD = = == =

∑ ∑∑
 (4-18)

Essent: 

- d
ijID : Intensitat del dia d (vehicles/dia) 

Per facilitat de càlcul realitzarem una nova hipòtesis: 

Hipòtesis 3 (H3): 

Les intensitats diàries són les mateixes per a  tots els dies de l’any. 

∀ = → =, i j ii j ID ID ID IMD  (i,j=1,...365) 

Aleshores, per la pròpia construcció de la IMD observem que aquestes ro-
mandran constants: 
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,0 ,1

365 24 365 24

,1 ,0
1 01 1 1 1, ,

365 365ij ij

l l
ij ij

l l d l d l
ij ij

q q
q q ij l IMD IMD= = = == ∀ ⇒ = = =

∑∑ ∑∑
 (4-19)

 

 
Figura 4-9. Intensitats horàries al llarg d'un dia. Font: elaboració pròpia. 

Sota aquestes condicions, obtenim un IMD constat. L’anterior capítol ens ha 
fet arribar al següent model que relaciona la freqüència d’accidents amb la IMD: 

Ф=α·IMDβ 

Aleshores a partir d’aquest model i tenint en compte que les IMD no variaran 
en fer variar els límits de velocitat es pot arribar al següent resultat parcial: 

Un canvi en el límit de velocitats amb fluxos iguals entre la situació ini-
cial i la final no suposa un canvi en la freqüència d’accidents 

A partir d’aquesta darrera resultat i recuperant el primer resultat parcial 
d’aquest apartat es pot arribar a un primer resultat: 

RESULTAT 1 
Una variació del límit de velocitat, sota les hipòtesis H1, H2, H3 no 

suposarà una variació de la freqüència d’accidents. Tal situació sols serà 
possible en condicions de competència de modes de transport amb ve-
locitats entorn a un rang de 60km/h a 100km/h.  
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Tot i aquest primer resultat, és necessari realitzar un comentari en quan a 
l’impacte que podria tenir la reducció del límit de velocitat. Malgrat que la fre-
qüència d’accidents no es veuria modificada, la gravetat d’aquests si que varia-
rà ja que a partir de la hipòtesis del canvi de velocitat i aplicant el model poten-
cial de Nilsson (2004) veiem que la probabilitat de patir un accident amb con-
seqüències greus o mortals variarà amb la tercera o quarta potència del canvi 
de velocitat respectivament, amb un comportament similar al de la Figura 4-10. 

 
Figura 4-10. Variació de la freqüència d'accidents i de la gravetat d'aquests 
en funció del límit de velocitat en condicions de flux constant. Font: elabora-

ció pròpia. 

4.2.2. Costos generalitzats de circulació no constants 
Abans de prosseguir es creu necessari recordar el punt on s’està del desen-

volupament dels resultats. S’han observant quines serien les conseqüències en 
l’accidentalitat de variar els límits de velocitat sota unes determinades hipòtesis. 
Per tal d’analitzar les conseqüències s’ha dividit els casos entre aquella situació  
en que els costos generalitzats de circulació varien i aquella en que no. 

Recuperant el model de demanda inicial es fàcil adonar-se que els fluxos va-
riaran ja que els costos generalitzats, per definició variaran. 
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Amb aquest model de demanda, havent-hi valors dels costos generalitzats 
variables entre la situació inicial i la final, resulta evident doncs que els fluxos 
també seran variables. Una situació que es pot donar seria la que amb fluxos 
variables la densitat del trànsit fos constant. Sota aquesta condició  ens trobarí-
em la relació proposada inicialment per Greenshields (1935), per la qual, en 
condicions de flux lliure, en disminuir la velocitat la intensitat de vehicles aug-
mentarà. Tal afirmació és vàlida en trams de circulació lliure en zones allunya-
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des a elevades intensitats en que s’està a punt d’assolir la congestió tal com es 
pot veure a la Figura 4-11. 

 
Figura 4-11. Variació del flux en disminuir la velocitat mantenint la densitat 

constat. Font: Elaboració pròpia a partir de Greenshields (1935). 

L’anàlisi però es farà des de l’altre punt de vista, ja que aquest és un cas 
molt particular. Deixant per tant una densitat de circulació variable, observem 
quina és en general la variació de la demanda en variar el límit de velocitat: 
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 (4-20)

Com es pot veure es nous valors de 
,1ij

lq  dependran de com variïn els costos 

de temps i del combustible i la relació existent entre aquests. Gràficament la 
variació de la demanda es pot entendre observant la Figura 4-7 del cost gene-
ralitzat del trajecte. Un disminució del cost comportarà una disminució de la 
demanda i viceversa però a partir de la proporció entre costos elevades a 0,4. 
Aleshores, el millor és distingir entre dues situacions: aquella en que els costos 
generalitzats en funció del límit de velocitat baixen i aquella en que no: 

 Costos generalitzats decreixents: Aquesta situació la trobem 
fins a un rang del límits de velocitat proper als 80km/h. En aquest 
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cas una disminució dels límits de velocitat suposarà un increment 
dels costos i per tant una disminució de la demanda. 

 Costos generalitzats creixents: Aquest és el cas de límits de 
velocitats superiors als 80 km/h on els costos generalitzats aug-
menten amb el límit de velocitat i per tant una disminució del límit 
de velocitat suposarà una disminució dels costos i per tant un 
augment de la demanda. 

Un cop establertes aquestes situacions podem definir els nous IMD encara 
un dels dos casos, fet que ens permetrà obtenir la relació existent entre la vari-
ació dels límits de velocitat i la variació de la freqüència d’accidents: 
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Recuperant el model de predicció de la freqüència d’accidents de l’anterior 
capítol (prenem valor de β=0,7) i aplicant el darrer resultat: 
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(4-22)

Tal resultat es pot veure representat a la variació de la freqüència 
d’accidents en que per velocitats menors a 80, mostren un clar augment (al 
augmentar la IMD) mentre que per velocitat superiors a 80, aquest increment 
es veurà atenuat per la disminució de la demanda. Aquest fet el que farà és 
reduir la pendent de la freqüència d’accidents. Tal comportament respondria 
aproximadament al proposat a la Figura 4-12: 
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4-12. Variació de la freqüència d'accidents en variar el límit de velocitat. 

Font: Elaboració pròpia 

Per tant, sota la condició d’existència de competència entre dos modes de 
transport, el segon resultat, serà: 

RESULTAT 2 
Una variació del límit de velocitat, sota les hipòtesis H1, H2, H3 , 

suposarà variacions directes en la freqüència d’accidents en cas que els 
costos generalitzats variïn. Tals variacions, seran més pronunciades en 
velocitat inferiors a una determinada velocitat llindar (80 km/h). 
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De la recerca bibliogràfica efectuada a l’entorn de la seguretat viària en el 

marc del la contribució a la seguretat dels elements de la via i de la velocitat i 
els límits de velocitat així com del cas pràctic del model proposat s’han extret 
una sèrie de conclusions que tot seguit es presenten. 

La investigació en el camp de la modelització d’accidents és un camp que si 
bé no és nou, la falta de dades no ha permès desenvolupar àmpliament. Mal-
grat tot, les tècniques més usades recentment passen per eines estadístiques 
com els models lineals generalitzats que cerquen probabilitats d’accidents. Tals 
models es veuen sovint complementats per factors de modificació per aquelles 
variables no incloses en els models. Tot i així els resultats trobats fins ara no 
són concloents i existeixen múltiples interpretacions. 

La velocitat és associada a l’accidentalitat però fins el moment no existeix 
una tesi clara sobre el seu efecte. El que ja no és tant clar és l’associació entre 
els límits de velocitat i l’accidentalitat si bé sí que una relació entre els límits de 
velocitat i les velocitats dels conductors sembla provada. Una de les grans pro-
blemàtiques en aquest camp és l’ús de dades correctes, tant de velocitat (i va-
riables associades com la distribució de velocitat) com d’una correcta definició 

5. CONCLUSIONS
I INVESTIGACIÓ

FUTURA
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dels accidents (normalment s’usen dades de centres mèdics o policials). Molts 
altres factors a part de la velocitat s’han estudiat per tal de poder explicar o 
predir l’accidentalitat i els accidents. La Intensitat Mitjana Diària (IMD) sembla 
mostrar estudi rere estudi la seva bona capacitat predictiva si bé darrerament 
s’estan refinant els estudis (amb les noves capacitats tècniques), usant intensi-
tats cada cop més instantànies. Finalment sols destacar que una relació sí que 
sembla acceptada àmpliament: la relació entre la velocitat i la severitat dels 
accidents, tal com formula el model potencial (Nilsson, 2004). 

El model realitzat a partir de les dades d’accidentalitat en 400 trams de les 
vies interurbanes de Catalunya durant el 2004. Les dades no eren les òptimes 
per realitzar una modelització com la plantejada teòricament. Tot i així, a partir 
de les dades d’accidents (totals i greus), ferits (totals i greus) i morts en cada un 
dels trams i una sèrie de característiques tan de la geometria com de la IMD 
s’ha elaborat un model del qual se’n poden treure algunes conclusions. La for-
mulació final del model ha quedat de la següent manera: 

0 1
iY e IMDβ β= ⋅  

Essent: 
- Yi: freqüència del succés (accidents o morts o ferits/any). 
- IMD: Intensitat mitjana diària (vehicles/dia) 
- β0, β1: paràmetres del model. 

Com es pot observar una primera conclusió és que l’accidentalitat als trams 
analitzats depèn de la IMD de manera exponencial, però amb valors de 
l’exponent β1 inferiors a 1 (i propers a 0.6-0.7). Cal destacar que aquest valor 
juntament amb el de β0 són propers als d’altres estudis amb formulacions simi-
lars: el comportament de l’accidentalitat a Catalunya és per tant pròxim al 
d’altres països occidentals on s’han realitzats aquests estudis. 

En segon lloc, respecte el model resultant cal destacar que s’han descartat 
una sèrie de variables. Característiques geomètriques com l’amplada de la via, 
la presència de mitjana o bé l’existència d’una o dues calçades no presentaven 
correlacions elevades amb l’accidentalitat, la seva capacitat predictiva enfront 
aquests successos s’ha vist amb els models proposats pràcticament nul·la. Tal 
fet entra en part en contradicció amb altres estudis similars els quals donen 
certa rellevància a tals variables. 

L’ajust del model no ha estat massa elevat fet que fa entendre que la IMD és 
un factor a tenir en compte però que l’ús de noves variables per tal 
d’augmentar-ne la bondat és necessari. Els valors d’R2 són propers a 0,6 però 
cal matisar alguns casos. Per les autopistes i autovies els model té una capaci-
tat explicativa molt menor (R2 que no superen 0.4). En referir-nos a la freqüèn-
cia de morts el model també disminueix la seva capacitat explicativa, si bé cal 
destacar que és un model esbiaixat ja que no s’ha comptabilitzat els trams sen-
se morts. Malgrat tot, el mal ajustament també fa veure que tal succés possi-
blement estarà molt més ben predit per la velocitat, la qual té relació directa 
amb la severitat. 
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En analitzar més a fons els valors dels paràmetres, observen com ja s’ha 
anunciat uns valors de β1<1. Tal fet és decisiu ja que suposa un variació de la 
freqüència dels succés decreixent amb la variació de la IMD. Si ens preguntem 
sobre la probabilitat d’un vehicle de tenir un accident es pot concloure que 
aquesta disminuirà a mesura que augmenti la IMD (si bé la freqüència total 
augmentarà ja que tindrem més vehicles circulant). 

Després d’analitzar el model, s’han establert unes hipòtesis i sobre aquestes 
s’ha volgut determinar un dels objectius de la tesina: quin serà el comportament 
en quan a freqüència d’accidents en una via si es varien els límits de velocitat? 
Partint d’una sèrie de hipòtesis com la relació directa entre els límits de veloci-
tat i les velocitats mitjanes i del fet que la variació dels límits de velocitat afecta-
rà a la demanda d’ús de la via ja que aquests afectaran en el cost de realitzar 
un trajecte s’ha arribat a una sèrie de conclusions. 

En primer lloc, el cas en que el cost d’usar la via romangui constant en variar 
els límits de velocitat. L’anàlisi de tal situació ha portat a la conclusió que en 
aquesta circumstància no es percebria una variació de la freqüència 
d’accidents. Tot i així també s’ha conclòs que tal situació és difícil d’assolir en 
tots els rangs de límits de velocitats, fent-se pràcticament possible sols en un 
rang de límits de velocitat d’entre 60km/ i 100 km/h, fenomen degut a que el 
cost del combustible no té, com el cas del cost de temps, un comportament 
monòton (creixent o decreixent) enfront els límits de velocitat. 

En el cas més usual, aquell en que el cost d’usar la via variï les conclusions 
a les que s’ha arribat són diferents, si bé la el rang de velocitats entorn els 80 
km/h també n’és una característica essencial dels resultats. La freqüència 
d’accidents variarà en variar el límit de velocitats (en augmentar aquests aug-
mentarà la freqüència). Ara bé, aquesta variació serà molt més pronunciada en 
límits de velocitat menors dels 80 km/h. Tal resultat sembla adequar-se a les 
pràctiques existents a països com Alemanya o Àustria en que en autopistes i 
autovies de similars característiques que les espanyoles s’assumeixen límits de 
velocitat o bé infinits o bé de 160 km/h i la freqüència d’accidents és similar o 
menor a la d’aquí. 

En l’elaboració de la tesina s’han assumit una multitud d’hipòtesis per tal de 
fer operativa. Part d’aquestes hipòtesis es deuen a una raó molt simple: la 
mancança de dades. La seguretat vial és un camp en el que si bé pot semblar 
que hi hagi multitud d’informació degut a les conseqüències gravíssimes dels 
accidents i per tant el ressò que d’ells se’n fa, no es gaudeix de gaires dades 
que puguin tenir una capacitat operativa en l’ús científic. Un primer pas per 
avançar en l’àmbit és la recopilació d’informació adequada que permeti validar 
les propostes teòriques que es van realitzant. 

Malgrat la mancança de dades, algunes de les hipòtesis realitzades no es 
deuen a aquest fet. Tal hipòtesis aporten en realitat nous camps d’investigació 
que permetran refinar la modelització dels accidents. Així s’ha suposat en tot 
moment la presència d’un usuari homogeni, és a dir, si bé s’ha parlat de distri-
bucions de velocitats i per tant s’ha assumit que hi haurà deferents usuaris a 
diferents velocitats, en el moment de discutir l’efecte de la variació dels límits 
de velocitat s’ha usat tota l’estona un mateix usuari. Com seran les variacions 
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de la demanda si tots els usuaris no són igualment sensibles? Per altra banda 
s’ha suposat una sensibilitat molt refinada dels usuaris: un petit canvi en els 
límits de velocitat suposava immediatament un canvi en els costos i per tant en 
la demana. La realitat de molta gent possiblement s’allunya molt d’aquesta hi-
pòtesis, per tant també seria interessant analitzar la influència de la variació 
dels límits de velocitat amb usuaris poc sensibles o amb sensibilitats del tipus 
esglaonades. Finalment apuntar que en l’anàlisi de la influència dels límits de 
velocitat en el risc d’accident s’ha partit d’una situació molt reduïda d’un tram 
entre dos nodes en que hi havia dos possibles modes de transport. Seria inte-
ressant analitzar les influències d’afegir més modes de transport i una xarxa 
mallada més pròxima a la realitat. 
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