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Resum 

Tot i que la mortalitat a les carreteres ha disminuït en els últims anys, segueix representant 

un problema de salut pública i així ho reflecteixen les dades de sinistralitat a Catalunya al 

2012 [1]. 

L’evolució tecnològica del últims anys ha permès que la seguretat dels automòbils augmenti 

substancialment.  L’aplicació d’aquestes millores és atribuïble en gran part a la pressió 

exercida per programes com Euro NCAP.  Però, tot i que l’objectiu d’aquest programa és 

millorar la seguretat dels cotxes, realment això es veu reflectit a les carreteres? 

Tot i la gran dificultat que suposa la obtenció de dades d’accidents reals, el present projecte 

no tant sols respon a aquesta qüestió sinó que desenvolupa una metodologia per tal 

d’esbrinar la relació entre les puntuacions d’aquest programa i les lesions en accidents 

reals. 

El desenvolupament de la metodologia ha requerit també una exhaustiva comprensió dels 

criteris i objectius dels assajos Euro NCAP així com un alt coneixement en el camp de la 

investigació d’accidents i les seves conseqüències. 

Degut a la falta de dades d’accidents investigats en profunditat, la metodologia aquí 

desenvolupada està adaptada a les dades existents però també estableix els criteris 

necessaris per a ser ampliada utilitzant dades d’accidents investigats en profunditat. 

Utilitzant dades d’accidents reals recollits pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, s’ha 

aplicat la metodologia i s’han trobat relacions significatives entre els resultats de lesions 

d’accidents a les carreteres catalanes i les puntuacions Euro NCAP dels vehicles 

accidentats. 

Així mateix, s’han dut a terme investigacions en profunditat d’accidents de trànsit i 

posteriorment s’han simulat per tal de recrear la cinemàtica de l’accident real i obtenir 

paràmetres objectius de la severitat de l’accident. Aquestes dades han permès ampliar la 

metodologia per a que aquesta sigui aplicable en cas de que es disposés de dades 

d’aquesta naturalesa, necessàries per a l’aplicació de polítiques eficients en seguretat 

viària.  

Aplicant la metodologia desenvolupada s’han aconseguit resultats estadísticament 

significatius sobre la reducció de la lesivitat en cotxes millor valorats per Euro NCAP i s’han 

trobat relacions a nivell microestadístic entre les avaluacions del programa i resultats 

concrets d’accidents reals. 
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1 Introducció 

1.1 Objectius del projecte 

Els accidents de trànsit són la causa de la mort d’1,3 milions de persones cada any arreu 

del món i es calcula que al 2030 representaran un 3,6% de les morts mundials anuals [2]. A 

Catalunya el primer mes de 2013 ja havien mort 11 persones a les carreteres[3]. Aquestes 

dades constaten que, tot i les significants millores aconseguides els últims anys als països 

desenvolupats, segueix sent un problema de salut pública. 

Les millores aconseguides es deuen en gran part als desenvolupaments tecnològics en el 

món de la seguretat en l’automoció. Un dels culpables de la vertiginosa acceleració 

d’avenços en seguretat és indubtablement Euro NCAP. 

Euro NCAP és una organització fundada al 1996 amb l’objectiu d’oferir als consumidors 

d’automòbils una avaluació realista i independent del comportament en el camp de la 

seguretat dels cotxes més populars venuts a Europa. 

Actualment té el recolzament de set governs europeus (entre ells la Generalitat de 

Catalunya), de la Comissió Europea i de les organitzacions d’automobilisme i consumidors 

de cada país de la UE. En un període de temps relativament curt, Euro NCAP ha 

esdevingut un catalitzador per a fomentar millores al disseny dels nous vehicles en el camp 

de la seguretat. 

L’avaluació dels sistemes de seguretat dels vehicles es realitza a través d’una bateria 

d’assajos, tant de vehicle complet (impacte frontal, lateral, pal lateral i ESC) com dels seus 

components de forma individual (protecció de vianants, fuetada cervical, avís del cinturó de 

seguretat i dispositius de limitació de velocitat) amb l’objectiu de determinar les 

conseqüències sobre els ocupants adults, infantils i els vianants. 

Les característiques d’Euro NCAP i el seu gran impacte mediàtic, han desenvolupat una 

excel·lent mesura de pressió per que els fabricants d’automòbils milloressin les prestacions 

de seguretat dels seus vehicles en els últims anys, i el que és encara més important, que 

aquestes millores fossin una característica de sèrie del vehicle. 

Tot i que l’objectiu d’Euro NCAP és contribuir a que els vehicles siguin més segurs en 

global (queda constatat per la gran quantitat d’àrees de seguretat que s’avaluen), el fet que 

un vehicle sigui més segur porta a pensar que un accident amb aquest mateix vehicle serà 

menys lesiu per a l’ocupant. 
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Per tal de respondre a aquesta qüestió, el present projecte té com a objectiu el 

desenvolupament d’una metodologia que permeti comparar la puntuació Euro NCAP d’un 

vehicle amb els resultats de lesions d’accidents reals ocorreguts a Catalunya. 

La recerca de l’impacte de mesures de tot tipus sobre els accidents reals és una font de 

molts projectes de recerca ja que la comprensió dels factors influents en un accident són, a 

dia d’avui, força desconeguts. Així, un gran nombre de projectes tant europeus com 

nacionals aborden la recerca des de la recol·lecció de les dades (DaCoTA) fins al 

desenvolupament de millores de seguretat i comprensió del seu efecte a les carreteres 

(ASSESS). 

Tot i que aquesta qüestió ja ha estat platejada amb anterioritat, el constant esforç d’Euro 

NCAP per adaptar-se a la canviant realitat tecnològica del món de l’automoció provoca que 

els seus paràmetres d’avaluació canviïn i per tant puguin variar els resultats. 

D’altra banda, la naturalesa dels accidents és molt variable temporal i geogràficament, fet 

que obliga a realitzar un estudi d’aquest tipus de forma periòdica i que aquest estigui 

adaptat a la casuística d’accidents del territori. El present projecte és el reflex del primer 

estudi d’aquest nivell realitzat a Catalunya. 

1.2 Metodologia 

Com s’ha comentat, no és la primera vegada que s’aborda una qüestió similar i per tant 

sorgeix la necessitat de revisar els estudis realitzats amb anterioritat sobre aquesta 

problemàtica. Aquests estudis anteriors queden reflectits a l’estat de l’art i estableixen una 

referència per a la realització del present projecte. 

Amb el coneixement de la problemàtica i el coneixement de les solucions presentades amb 

anterioritat, s’ha procedit a l’anàlisi de les dades. Amb les dades obtingudes tant de SIDAT 

com d’Euro NCAP s’ha establert un protocol per a la creació d’una base de dades total. 

Coneixent les dades disponibles i el potencial de les mateixes, s’ha elaborat una 

metodologia per a al tractament de les mateixes procurant que dita metodologia fos 

aplicable per a futurs paquets de dades. 

Paral·lelament, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, s’han investigat de forma 

retrospectiva cinc accidents frontals i cinc atropellaments, aportant així informació detallada 

de les característiques de cada un. 

Amb les dades detallades dels accidents reals s’han realitzat els càlculs i simulacions 

pertinents per tal d’obtenir paràmetres que permeten identificar de forma més objectiva la 
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severitat dels accidents, permetent així el desenvolupament d’una metodologia qualitativa 

que valida la primera anàlisi desenvolupada. 

1.3 Abast i limitacions 

El principal objectiu del present projecte és el desenvolupament d’una metodologia que 

permeti comparar els resultats de lesions en accidents reals amb la puntuació Euro NCAP 

del vehicle. Amb aquest fi, el present projecte abasta el tractament de les dades així com la 

seva interpretació i anàlisi.  El desenvolupament de les eines utilitzades per a la realització 

d’aquesta metodologia cauen fora de l’abast del projecte. 

Com queda reflectit en l’estudi de les metodologies existents les dades de partida no tant 

sols tenen una important influència sobre els resultat sinó que afecten en gran mesura 

sobre la metodologia a emprar. D’aquesta forma, les dades són a la vegada el potencial i 

les limitacions del present projecte. La profunditat i el volum de les dades són dues 

característiques que solen anar per separat i en un cas aporten un gran valor a l’estudi i en 

l’altre una limitació. Així mateix, el fet que certes eines d’anàlisi de severitat d’accident 

estiguin encara en desenvolupament en alguns projectes europeus com ASSESS o 

AsPeCSS no permeten a dia d’avui realitzar un anàlisi de les dades amb la profunditat 

desitjada. 
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2 Estat de l’art 

2.1 Introducció a la problemàtica 

Els resultats dels accidents de trànsit (196 morts al 2012) mostren que la seguretat viària 

segueix sent un problema de salut pública. A més, les carreteres i autopistes catalanes han 

registrat  tant sols una disminució d’un4,39% de la mortalitat, molt inferior en relació a la 

disminució d’un 16,67% entre els dos anys anteriors[1]. Tot i aquestes dades negatives, cal 

destacar que la xifra de víctimes mortals a les carreteres ha disminuït en un 57,2% als 

últims 10 anys [4]. Aquesta reducció és conseqüència entre d’altres de la implantació de 

mesures de seguretat viària tant a nivell legislatiu com informatiu o tècnic. De fet, des dels 

anys setanta, governs europeus han treballat mitjançant la EEVC (European Enhanced 

Vehicle-Safety Committee) per al desenvolupament de metodologies i equipaments per a 

l’avaluació de diferents aspectes de la seguretat secundària [5]. 

Els fabricants d’automòbils han contribuït en gran part al desenvolupament de mesures de 

seguretat passiva, activa i integrada dels vehicles. Tot i això, el mercat automobilístic és 

extremadament divers i la seguretat dels vehicles està regulada únicament per la normativa 

d’obligatòria aplicació. A més, es pot estimar que el parc de vehicles serà més variat en el 

futur i hi ha un risc significatiu que les diferències en la seguretat segueixin aquesta mateixa 

tendència [6].  

Aquestes regulacions i normatives fixen un nivell mínim per sota del qual cap vehicle té 

permès caure-hi. No obstant, no proporcionen cap incentiu als fabricants per millorar la 

seguretat dels seus productes [7]. Per tal de millorar aquesta situació neix el programa Euro 

NCAP que, mitjançant uns protocols d’assaig basats en els que va desenvolupar la EEVC 

per a la legislació europea i uns criteris d’avaluació molt concrets, aporta informació als 

consumidors sobre la seguretat dels vehicles d’una forma independent. D’aquesta forma, 

l’ús per part dels consumidors de la informació d’assajos de xoc, proporciona un fort 

incentiu als fabricants per millorar la seguretat dels seus productes [7]. Així, els assajos 

d’Euro NCAP han mostrat al llarg dels anys un gran increment de la seguretat en els 

vehicles, en termes d’equipament i també en termes de reducció de les intrusions a 

l’habitacle [8]. 

Tot i això, quan els cotxes porten un temps al mercat, les dades obtingudes d’accidents 

reals proporcionen una important i més vàlida informació sobre el nivell de protecció dels 

cotxes  [9]. A més, la valoració de les conseqüències dels accidents provinents de l’anàlisi 

de dades d’accidents reals és important no només per mesurar la seguretat de vehicles en 
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particular, sinó també per monitoritzar les millores en el disseny dels vehicles al llarg del 

temps [9]. 

Amb aquest objectiu s’han desenvolupat diferents metodologies per abordar el tema 

sorgides de diferents estudis o articles, centrats en localitzacions diferents i amb bases de 

dades diverses, factors que limiten i determinen la metodologia a emprar. 

2.2 Metodologies emprades en estudis previs 

2.2.1 Indicador de risc de lesió 

El fet de definir un paràmetre que pugui indicar el risc de lesió del ocupants segons 

diferents paràmetres, és la tècnica més emprada a l’hora de realitzar estudis que abordin 

aquesta temàtica. 

Un dels projectes més importants pel que fa a magnitud del nombre de dades emprat i 

duració del projecte que utilitza la definició d’un paràmetre de risc de lesió és el SARAC II 

[11], projecte finançat per al Comissió Europea i va ser realitzat per un consorci format per 

17 participants de 7 països diferents (per a més informació referir-se [11]). 

Aquest projecte tenia com a principal objectiu desenvolupar mètodes avançats de 

puntuacions de seguretat i aplicar-los a bases de dades d’accidents reals. L’informe final 

del projecte [10] explica la metodologia seguida i els resultats obtinguts de la investigació 

de la relació entre els resultats d’Euro NCAP i accidents reals i les formes en que els 

usuaris valoren i utilitzen les puntuacions de seguretat en el moment de la compra de nous 

vehicles. A més, es partia de la base establerta per un primer projecte (SARAC I) per tal 

d’actualitzar la metodologia i els resultats. 

Les dades utilitzades per a la realització d’aquest estudi van ser, per una banda les 

puntuacions fins a mitjans de 2003 subministrades pel poder executiu Euro NCAP i, per 

l’altra també es van utilitzar dades del programa ANCAP (el corresponent programa NCAP 

a Austràlia).  

Pel que fa a les dades d’accidents reals, es van obtenir dades a nivell europeu (Regne Unit, 

França i Alemanya), d’Austràlia i de Nova Zelanda. 

A nivell europeu, les dades obtingudes de Regne Unit van ser aportades pel DfT 

(Department for Transport) amb la base de dades STATS19 [12] com a origen. Aquesta 

base de dades conté només accidents amb ferits i, considerant que els casos tinguessin 

disponibles totes les variables necessàries i complissin amb els criteris requerits, es va 

disposar de 775.972 conductors. 
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Pel que fa a les dades de França, qualsevol accident en el que almenys algun involucrat 

requereixi assistència mèdica es registra a una base de dades gestionada pel Ministeri de 

Transport del govern francès. Un dels participants del projecte, LAB (Labotatory of 

Accidentology and Biomechanics), va disposar d’una mostra d’aquesta base de dades que, 

un cop filtrada seguint els requeriments del projecte, disposava de 610.118 accidents. 

Com s’ha comentat anteriorment, també es contava amb dades d’accidentologia 

d’Alemanya, que es recullen a l’Oficina Estatal d’Estadística d’Alemanya. Aquesta base de 

dades va ser subministrada per a la realització del projecte. Després de filtrar en base als 

criteris de selecció, es disposaven de 804.589 casos d’accident. 

Les dades provinents d’Austràlia i Nova Zelanda es van combinar per generar un paquet de 

dades representatiu de tota la zona amb un total de 251.269 conductors. 

Cal destacar que la inexistència d’una base de dades a nivell europeu provoca una 

heterogeneïtat i diferències en les codificacions de les lesions. Això va provocar que no es 

trobés un mètode suficientment rigorós per unificar les bases de dades, el que va portar a 

analitzar-les per separat. 

Per tal de poder comparar les dades d’accidents reals amb les de puntuacions obtingudes 

pels vehicles a Euro NCAP, es va desenvolupar una metodologia basada en indicadors de 

risc de lesió. Amb les dades d’accidents reals, es van crear dos paràmetres. El primer és el 

risc de lesió del conductor donat un accident amb lesions i el segon és el risc de lesió greu 

donat que el conductor va patir algun tipus de lesió. Aquest dos paràmetres combinats 

aporten el risc de patir lesions greus per part dels conductors. 

L’última part de la metodologia usada busca una correlació entre aquest paràmetre de risc i 

les puntuacions Euro NCAP dels vehicles. 

La metodologia emprada no només aporta resultats sobre la correlació entre les 

puntuacions Euro NCAP i les dades reals sinó que també aporta els estimadors de risc per 

a cada model de vehicle estudiat. 

A més, s’obtenen per a cada mostra els estimadors de risc segons les estrelles Euro NCAP 

dels vehicles, on es mostra que, a major nombre d’estrelles, l’estimador de risc és menor. 

Per exemple, amb les dades corresponents a Alemanya, la disminució del risc de patir una 

lesió greu entre un cotxe de 2 i 4 estrelles és de més del 2%. 

Tot i això, apareix una elevada variabilitat de l’estimador de risc per a vehicles amb el 

mateix nombre d’estrelles Euro NCAP, fet que porta a pensar que hi ha altres factors que 

no es consideren a aquesta valoració que són determinants per als resultats lesius dels 

accidents. És per aquest motiu que, a partir dels resultats obtinguts, es conclou que un 
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vehicle amb un estimador de risc de lesivitat baix no té perquè tenir una bona puntuació a 

Euro NCAP i viceversa.  

Analitzant per separat accidents en configuració frontal o lateral, es desprèn que, tot i que 

no apareix una significativa relació entre la major puntuació a Euro NCAP i una disminució 

de l’estimador per als xocs frontals, per als laterals si que es revela que hi ha una 

disminució del risc d’un 20% per un augment en les estrelles Euro NCAP. 

Finalment, l’estudi conclou que es pot veure una relació no lineal entre la disminució de la 

lesivitat en els accidents reals i una major puntuació a Euro NCAP. Tot i això, es destaca 

que molts aspectes de les puntuacions a Euro NCAP estan centrats en pressionar als 

fabricants a millorar aspectes molt concrets de seguretat, fet que pot tenir una influència en 

la falta d’una major correlació entre els accidents reals i la puntuació.  

2.2.2 Paràmetres per aïllar factors externs 

Un altre estudi que també defineix un paràmetre de risc de lesió és el que neix a partir de la 

primera iniciativa relacionada amb els assajos dels vehicles que proporcionessin informació 

per al consumidor i incentivessin les millores en seguretat per part dels fabricants. Aquesta 

iniciativa neix el 1979 als Estats Units d’Amèrica (EUA en endavant) sota el nom de NCAP 

[13]. En un primer moment, aquest programa només realitzava assajos de xoc frontals i per 

això en el moment de realitzar l’estudi en qüestió es van considerar tant sols accidents 

d’aquest tipus. 

L’estudi el va realitzar la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) obté les 

dades dels accidents del Fatal Accident Reporting System (FARS). El FARS va ser creat 

als EUA per la pròpia NHTSA per proporcionar una mesura global de la seguretat viària, 

per ajudar a suggerir solucions, i per ajudar a aportar una base objectiva per avaluar 

l’efectivitat de les normatives de seguretat dels vehicles i dels programes de seguretat viària 

[12]. Aquest sistema conté una base de dades notablement extensa que ha anat 

evolucionant amb els anys i que aporta informació suficient per poder analitzar de forma 

rigorosa les dades dels accidents reals. 

L’informe [15] proposa una metodologia que permet separar factors externs que poden 

influir en ratis de fatalitat com, per exemple, la condició del conductor o el tipus de 

carretera. També és destacable l’ús de paràmetres correctors de massa del vehicle, sexe i 

edat dels conductors per tal d’ajustar el risc de fatalitat. Cal remarcar també que el fet que 

les dades provenen d’accidents reals als EUA i que l’ús del cinturó de seguretat no és avui 

dia (al 1994 encara menys) obligatori a tots els estats, va obligar a que només es 

consideressin dades on se sabia que els conductors d’ambdós vehicles usaven els 

cinturons de seguretat, amb la conseqüent reducció del nombre total de dades a analitzar. 
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D’altra banda, també es defineix un paràmetre que estableix la semblança entre el model 

de vehicle accidentat i el model assajat a NCAP establint així un grau de semblança 

parametritzat segons cada cas. D’aquesta forma i descartant tots els vehicles que no 

complien les condicions requerides, l’estudi parteix de 396 accidents, és a dir de 792 

vehicles en total. 

Pel que fa als resultats obtinguts, l’estudi destaca una significança estadística entre el 

comportament dels vehicles als assajos d’NCAP i el risc de fatalitat dels conductors que 

utilitzaven el cinturó de seguretat en xocs frontals entre vehicles. A més, s’argumenta que, 

degut a l’elevada variabilitat dels accidents (encara que es tractin només d’accidents 

frontals) respecte als assajos, es pot suggerir que els resultats d’NCAP estan correlacionats 

amb el comportament dels vehicles davant dels xocs en un ampli rang de tipus d’accidents, 

podent extrapolar així els resultats obtinguts per a xocs frontals a un nombre indeterminat 

d’altres tipologies d’accidents. 

També es conclou que un conductor d’un vehicle amb resultats acceptables té un risc de 

fatalitat d’entre un 15 i un 25% menor que un conductor d’un vehicle amb uns resultats 

pobres. Cal destacar que la caracterització de resultats pobres o acceptables s’obté del 

paràmetre NCAPINJ que combina les puntuacions dels assajos NCAP de les diferent parts 

del cos. 

D’altra banda, es remarca que, degut a la naturalesa estadística de l’estudi (i de molts dels 

estudis que adrecen aquest tema), els resultats no proven que la disminució de les víctimes 

mortals durant el període posterior a la implantació d’NCAP sigui deguda al propi programa. 

Finalment, les dades referents a aquest estudi, mostren que els vehicles amb baixes 

puntuacions d’NCAP tenen un risc de fatalitat significativament elevat en xocs frontals entre 

vehicles, però no mostren una diferència significativa d’aquest risc entre els vehicles amb 

una puntuació excepcional i vehicles amb una puntuació mitja. 

2.2.3 Comparació aparellada del risc de lesió 

L’any 2002, Anders Lie i Claes Tingvall [9] publicaren un article basat en els resultats d’un 

estudi realitzat en base a dades d’accidents ocorreguts a Suècia entre 1994 i l’any 2000. 

Primerament, sorgeix la qüestió sobre si és pertinent o no realitzar l’estudi ja que Euro 

NCAP no pretén realitzar les conversions entre els resultats dels assajos i els riscos de 

lesió  [7]. Tot i això, és cert que hi hauria d’haver una bona correlació entre els vehicles que 

obtenen un alta puntuació a Euro NCAP i els beneficis d’una seguretat en termes globals. 

A més de determinar la correlació entre les puntuacions d’Euro NCAP per a xocs frontals i 

laterals i accidents reals, l’estudi pretén establir una nova metodologia per generar funcions 
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de risc de lesions que avaluïn la consistència de la reducció del risc de lesions per a 

vehicles amb altes puntuacions Euro NCAP. 

La metodologia es basa en un mètode estadístic de comparació aparellada. Relacionant les 

lesions ocorregudes en un accident entre dos cotxes, s’obtenen uns paràmetres de risc de 

lesió per a cada vehicle. A més, de la mateixa manera que en els estudis mencionats amb 

anterioritat, es destaca l’important paper que juga la diferència de massa dels vehicles 

involucrats en un xoc i s’aplica un paràmetre corrector. 

Cal destacar que, degut al nombre limitat de cotxes avaluats fins l’any de la publicació de 

l’estudi, es van agrupar els cotxes tant sols per estrelles i no per tipus de vehicle. 

Com s’ha comentat anteriorment, les dades de partida dels accidents reals corresponen als 

anys entre 1994 i 2000 a Suècia. Aquestes dades incloïen les lesions sofertes pels 

ocupants, classificant-les segons gravetat en quatre nivells. Cal afegir que únicament es 

van estudiar els conductors accidentats. 

Les dades dels assajos d’Euro NCAP es van obtenir de la pàgina web del programa ja que 

són resultats públics i disponibles per a tothom. 

Pel que fa als resultats, l’estudi conclou que no existeixen diferències remarcables per a 

lesions lleus. Tot i això, si que es destaca que els vehicles avaluats amb quatre estrelles 

Euro NCAP redueixen en més d’un 30% el risc de patir lesions greus o fatals. 

 

2.2.4 Oportunitat relativa 

Un dels estudis més recents que aborda aquesta qüestió publica la seva metodologia i 

resultats en l’article publicat per Maria Seguí i  altres l’any 2007 [16]. 

En aquest cas, s’utilitzen dades provinents de la base de dades del Cooperative Crash 

Injury Study (CCIS), que és una de les majors bases de dades d’investigacions en 

profunditat d’accidents de trànsit a Europa. Funciona des del 1983 i recull uns 1500 

accidents anuals. La resta de dades s’obtenen de la pàgina web d’Euro NCAP. 

Aquest estudi enfoca la metodologia d’una forma més pròxima a la medicina que la resta 

d’estudis ja que incorpora el concepte d’oportunitat relativa de la regressió logística. A més, 

relaciona la puntuació Euro NCAP amb el risc de patir una lesió d’una determinada gravetat 

(segons codificació AIS) a partir dels valors biomecànics que limiten la puntuació Euro 

NCAP. És, de fet, el primer estudi d’aquesta naturalesa que incorpora la codificació AIS. 

Aquesta codificació, identifica una tipologia de lesió i la seva localització amb un 

identificador numèric i la severitat de la pròpia lesió amb un altre identificador numèric (de 
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l’1 al 6), ambdós separats per un punt. Aquesta severitat indica el risc relatiu de 

supervivència en una persona estàndard que ha sofert només la lesió codificada. Tot i això, 

la codificació de severitat de l’AIS és un bon indicador de mortalitat però aquesta no és 

l’únic determinant del codi de severitat  [17]. Així, l’estudi detecta que la majoria de límits 

biomecànics utilitzats per a les avaluacions d’Euro NCAP estan adreçats a prevenir un risc 

de lesió superior a 3 en l’escala AIS (AIS3+) (per a més informació el lector és referit a  

[17]). 

Les dades d’accidents reals obtingudes del CCIS complien les característiques següents: 

 Coneixement de la marca, model i any del vehicle accidentat. 

 El vehicle era posterior al 1996. 

 Ús conegut dels sistemes de retenció. 

 Informació sobre la severitat del xoc. 

 Els xocs tenien una configuració semblant a la frontal o a la lateral. 

 Masses dels vehicles accidentats conegudes. 

El nombre de dades amb les que va realitzar l’anàlisi es va veure també reduït per la no 

disponibilitat d’algunes de les dades d’Euro NCAP a la pàgina oficial. D’aquesta forma, 

l’anàlisi es realitza amb un total de 688 conductors i 218 passatgers en xocs frontals i 161 

conductors en xocs laterals. 

Per a l’anàlisi estadística, es construeixen 12 models de regressió multivariables de 

Poisson, un per cada zona corporal definida i pels conductors en xoc frontal, els passatgers 

en xoc frontal i conductors en xoc lateral. Així, es fa una primera anàlisi amb una taula de 

contingència bivariable que aporta pocs resultats significatius. Posteriorment, s’estudien els 

models de regressió de Poisson explicats anteriorment amb un nombre de dades que 

depèn de les restriccions en els criteris de selecció de dades. Aquesta variabilitat en les 

restriccions permet analitzar tres mostres diferents de mida creixent amb la disminució de 

les restriccions aplicades. 

Aquest article mostra la possibilitat de realitzar una anàlisi amb dades d’investigacions en 

profunditat d’accidents reals amb la metodologia estadística desenvolupada. Pel que fa als 

resultats obtinguts, en el primer anàlisis tant sols en la comparació entre els cotxes 

classificats en vermell i els cotxes classificats en verd per la regió formada per la pelvis, el 

fèmurs i el genoll en xocs frontals apareix significança estadística. Tot i això si que es troba 

significança estadística que relaciona la massa, l’ús del cinturó de seguretat i l’energia del 

xoc amb les lesions sofertes pels ocupants. 

Finalment, l’article conclou que no s’ha pogut trobar una relació significativa entre les 

puntuacions de diferents regions del cos i una disminució de les lesions severes entre els 

conductors i passatgers en accidents frontals i laterals. 
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2.2.5 Anàlisi descriptiva 

L’any 2006 la consultora tecnològica Altran va realitzar per encàrrec del Servei Català del 

Trànsit (SCT en endavant) un estudi del parc de vehicles de Catalunya classificat segons 

les puntuacions obtingudes a Euro NCAP i l’accidentalitat tenint en compte aquesta 

classificació [18]. Aquest estudi tenia com a principal objectiu establir els indicadors per a 

seguir l’evolució de la introducció dels cotxes més segurs dins del parc de vehicles de 

Catalunya i entendre les conseqüències per a l’accidentalitat. 

Per tal de poder realitzar aquesta anàlisi, l’estudi treballa amb dades d’accidents provinents 

del SCT des del 2001 fins al 2006 i dades del parc mòbil provinents de la DGT (Dirección 

General de Tráfico). No s’explicita l’origen de les dades de les puntuacions d’Euro NCAP 

però, donat que són dades públiques i accessibles via pàgina web, s’entén que aquesta 

n’és la font. 

Les dades del parc mòbil de la DGT són necessàries ja que, com es descriurà en seccions 

posteriors, la base de dades del SCT, el Sistema Integral de recollida de Dades d’Accidents 

de Trànsit (SIDAT), no conté informació sobre la marca i el model del vehicle, únicament de 

la matrícula com a element identificador. A partir d’aquesta matrícula i amb la base de 

dades de la DGT, s’obtenen els identificadors suficients per associar a cada accident les 

puntuacions d’estrelles Euro NCAP corresponents. Pel que fa a la selecció de dades, l’únic 

criteri mencionat és l’existència de la matrícula, processant així un 83,5% de les dades 

totals del SIDAT i obtenint un nombre total de dades per a l’estudi de 102.525 vehicles. 

En una primera part de l’estudi s’analitza l’evolució de la incidència del nombre de vehicles 

amb una certa puntuació Euro NCAP al parc mòbil de Catalunya. D’aquesta anàlisi se’n 

desprèn que es produeix un clar augment de les matriculacions de vehicles amb 5 estrelles 

Euro NCAP passant d’un 7,6% el 2003 a un 38,2% l’any 2006. 

Posteriorment, mitjançant una anàlisi estadística descriptiva de les dades, es troba que 

l’augment de la matriculació de vehicles amb 5 estrelles està relacionat amb la disminució 

de morts per cada 100 víctimes. 

L’última part de l’estudi analitza la influència de l’ús dels accessoris de seguretat, la zona de 

l’accident i la seva tipologia en la mortalitat de les carreteres catalanes. Els resultats més 

rellevants que es desprenen d’aquestes anàlisis és l’augment de la mortalitat en el cas del 

no ús dels sistemes de retenció, en zones interurbanes i per a xocs frontals. Totes 

aquestes anàlisis es fan estratificant per la classificació Euro NCAP dels vehicles i 

desprenent-se que, a major puntuació, menys mortalitat. Tot i això, no es mostra cap 

indicador estadístic que confirmi la relació entre aquestes variables. 
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Finalment, l’estudi destaca l’augment de la proporció de vehicles de 5 estrelles al parc mòbil 

de Catalunya i que la tendència de reducció de la mortalitat està relacionada amb aquest 

increment. 

2.2.6 Altres metodologies 

Fails i Minton van publicar un article l’any 2001 [19] amb un doble objectiu. Primerament, 

pretén avaluar les característiques de models individuals i relacionar-les amb les 

justificacions dels modifiers aplicats a l’avaluació de l’impacte frontal. Aquests modifiers 

s’apliquen posteriorment a l’assaig mitjançant una inspecció visual del vehicle, la seva 

influència en la puntuació final es pot trobar als protocols de puntuació d’Euro NCAP. En 

segon lloc, per als impactes laterals es comparen els patrons de lesió en accidents reals 

amb els resultats d’Euro NCAP. 

D’aquesta forma, aquesta comparativa en profunditat no pretén ser una validació 

estadística dels resultats de les puntuacions d’Euro NCAP als accidents reals.  

També parteix de les dades del CCIS però amb uns criteris de selecció molt estricte que 

disminueix el nombre de casos a estudiar. Entre aquests criteris es troba l’exclusió de 

casos segons la mida del motor del vehicle (excloent les variants dièsel) o una limitada 

variació en la direcció de les forces d’intrusió per als accident frontals. Pel que fa a xocs 

laterals, s’exclouen els vehicles amb un nombre diferent de portes i els accidents en els que 

el compartiment no s’ha vist afectat. Així mateix, s’exclouen tots els accidents en els que no 

es coneix cap estimació de la velocitat d’impacte. 

D’altra banda, en aquest article les lesions es classifiquen mitjançant la codificació AIS 

utilitzada també per Seguí, Lopez-Valdés i Frampton.  

Després d’aplicar tots els criteris de selecció, es treballa amb una mostra de 75 casos per a 

xoc frontal i 20 per a xoc lateral. 

Pel que fa al xoc frontal, s’analitza el desplaçament del volant, que està relacionat amb el 

risc de lesió al cap, mitjançant inspecció visual. Pel que fa al risc de lesió al pit, s’analitza el 

contacte amb el volant, el desplaçament del muntant A i les intrusions del quadre de 

comandament, el despreniment del quadre de comandament. Amb tres paràmetres 

relacionats amb la zona ocupada pels pedals també es mesuren els riscs de lesió a la part 

superior i inferior de la cama i als peus. Tots aquests paràmetres es corresponen als 

modifiers existents en el moment en el que es va realitzar l’estudi. 

Respecte al xoc lateral, es realitza un estudi descriptiu respecte a casos concrets de 

puntuacions d’Euro NCAP i resultats d’accidents reals. 
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Finalment, els patrons de deformacions que s’observen en els accidents estudiats 

s’acosten als resultats de les inspeccions d’Euro NCAP. Pel que fa als accidents de xoc 

lateral, es corrobora que el comportament a la realitat és similar al dels assajos d’Euro 

NCAP i ratifica que la protecció del cap necessita ser millorada (amb els protocols i termes 

de seguretat del moment de realització de l’estudi). 

2.3 Comparativa 

La revisió de la literatura existent que ha abordat aquesta problemàtica, mostra una gran 

varietat de metodologies utilitzades. L’ús de bases de dades d’accidents reals marca en 

gran mesura la metodologia a emprar. Aquestes bases de dades no acostumen a tenir com 

a fita ser una eina per a la realització d’estudis d’aquest estil i el seu contingut depèn en 

gran mesura d’altres objectius. És per això que la informació recollida és molt diferent 

depenent del país d’origen i això condiciona la metodologia que es pugui desenvolupar per 

poder realitzar una comparació estadística amb major o menor profunditat.  

A més, l’enfoc de la problemàtica és diferent segons l’autor ja que, en alguns casos, 

s’interpreta que els resultats de les puntuacions d’Euro NCAP ha de tenir o es busca que 

tinguin alguna relació amb accidents similar a un nivell més microscòpic, mentre que altres 

autors estimen més convenient enfocar si el fet de que hi hagi un major nombre de vehicles 

amb puntuacions elevades disminueix el risc a les carreteres. És cert que aquestes dues 

visions no entren en conflicte i es poden abordar de forma paral·lela però si que és veritat 

que marquen en gran mesura la metodologia d’anàlisi. Pel que fa als resultats que 

s’obtenen en els estudis, predomina la manca d’una forta correlació entre les puntuacions 

d’Euro NCAP i les lesions reals a les carreteres a nivell més estratificat segons tipologia 

d’accident, lesió o inclús sexe del conductor. Tot i això, els estudis més generals que 

estudien la influència d’un increment del parc automobilístic d’un nombre elevat d’estrelles 

Euro NCAP en la disminució de la sinistralitat a les carreteres i que no consideren els 

paràmetres abans mencionats, si que troben relacions de major o menor poder estadístic 

entre aquestes variables. 

Finalment, cal destacar que els resultats dels diferents estudis resten lluny de ser 

homogenis i no ofereixen una resposta clara a la problemàtica. 

2.4 Perspectives de desenvolupament 

Queda palès que segueix sent important valorar si l’objectiu de promoure vehicles amb 

equipaments de seguretat majors és vàlid. La forma més efectiva d’analitzar-ho és 
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comparar les conseqüències d’accidents reals amb les puntuacions obtingudes per Euro 

NCAP [9]. 

La mencionada diferència entre els resultats dels estudis realitzats amb anterioritat és una 

de les principals raons que han de potenciar el desenvolupament de noves metodologies 

de comparació entre aquestes variables per tal de poder oferir una resposta clara sobre la 

problemàtica. 

D’altra banda, l’estudi més recent data del 2007, però des d’aquesta data s’ha modificat el 

protocol d’Euro NCAP fins a tres vegades. Aquest fet genera la necessitat de produir 

estudis en aquest àmbit periòdicament per tal d’avaluar aquestes modificacions i el seu 

impacte en les carreteres. És per això que s’ha de realitzar una revisió de les accions 

implementades a Euro NCAP cada 2-3 anys per tal d’avaluar l’efectivitat dels nous sistemes 

d’assaig o puntuació [6]. 

Finalment, cal destacar que el parc automobilístic ha crescut en volum i varietat, oferint la 

possibilitat d’oferir més i millors respostes sobre la problemàtica. 
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3 Desenvolupament de la metodologia  

Tal com s’ha pogut veure durant l’anàlisi de les metodologies emprades en estudis 

anteriors, les dades que s’utilitzen condicionen en gran mesura quina metodologia es pot 

seguir, ja que en general, tots els estudis analitzats tenen un objectiu molt similar. 

Al mateix temps, cal destacar que un estudi d’aquest estil no s’ha realitzat amb el parc  

català des del 2006 i que és necessari desenvolupar una nova metodologia que respongui 

a les evolucions de l’accidentalitat i del pac automobilístic actual. 

3.1 Fonts de les dades 

En aquest apartat s’expliquen les fonts de dades utilitzades per tal d’entendre l’anàlisi 

realitzat, analitzant els condicionaments de les pròpies dades sobre la metodologia 

emprada. 

3.1.1 Euro NCAP 

Euro NCAP és una organització que ofereix als consumidors d’automòbils una avaluació 

independent del comportament en qüestió de seguretat dels models de cotxe més venuts a 

Europa. 

Des dels anys setanta, governs europeus han treballat a través de la EEVC per al 

desenvolupament de metodologies I equipaments per l’avaluació de diferents aspectes de 

la seguretat secundària. 

Abans de la fundació d’Euro NCAP, ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) i la 

revista Auto Motor und Sport van començar a encarregar assajos de xoc frontal amb 

superposició contra barrera rígida i a publicar els resultats, com a informació per al 

consumidor [5]. 

Fundat al 1996 i, actualment, amb el recolzament de set governs europeus, la Comissió 

Europea i les organitzacions d’automobilisme i consumidors de cada país de la UE, Euro 

NCAP ha esdevingut ràpidament en un catalitzador per a fomentar importants millores de 

seguretat al disseny de nous vehicles. 
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3.1.1.1 Objectius 

L’objectiu principal d’Euro NCAP és aconseguir que es produeixin cotxes més segurs. 

Aquesta fita es pretén assolir mitjançant diversos punts d’actuació agrupats en cinc camps: 

 Comunicació: 

o Diàleg amb totes les parts interessades: legisladors, indústria, investigació, 

altres organitzacions NCAP o companyies asseguradores. 

o Actuar com a defensor de la seguretat. 

o Identificar noves prioritats i comunicar-les. 

o Integrar les millors pràctiques. 

 Valoració: 

o Estimular el mercat a través d’informació independent per al consumidor. 

o Fomentar la creació d’informes precisos, oportuns i imparcials sobre la 

seguretat dels nous vehicles. 

o Informar als mitjans de comunicació, membres d’organitzacions, compradors 

de flotes, empreses de lloguer de cotxes i companyies d’assegurances per 

arribar als consumidors. 

o Controlar l’impacte dels mitjans de comunicació i la seva eficàcia. 

 Innovació: 

o Establir objectius de seguretat exigents i més apropiats per als fabricants. 

o Fomentar de forma reactiva i proactiva el desenvolupament de noves 

tecnologies. 

o Recolzar els departaments de seguretat dels fabricants d’automòbils. 

o Establir fites clares, accessibles i oportunes. 

o Estimular la millora contínua tant a la indústria com internament. 

 Valor social: 
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o Reducció dràstica del nombre de xocs mortals i d’accidents a les carreteres 

europees. 

o Independència contínua i assajos d’impacte precisos. 

o Estimular el debat sobre qüestions de seguretat. 

o Mantenir la independència i la credibilitat. 

 Eficàcia: 

o Mesurar l’eficàcia global de les activitats d’Euro NCAP mitjançant l’anàlisi 

d’accidents. 

o Mesurar el rendiment actual. 

o Informar de les tendències futures. 

 

3.1.1.2 Els assajos 

Per llei, tots els nous models de vehicles han de superar diversos assajos de seguretat 

abans de poder vendre’s. D’aquesta manera, la legislació proporciona un estàndard mínim 

de seguretat obligatori per als cotxes nous. Euro NCAP té com a objectiu instar als 

fabricants a superar aquests requisits mínims. 

Euro NCAP es fixa com a objectiu assajar les variants dels vehicles amb un major nombre 

de vendes a la Unió Europea i només examina vehicles amb l’equipament de seguretat 

estàndard a tots els membre de la Unió Europea (els casos en els que això no és així és 

degut a que el fabricant subvenciona l’assaig)  [7]. 

El protocol d’avaluació d’Euro NCAP considera els següents factors per a puntuar la 

seguretat d’un model de vehicle: 

 Impacte frontal 

 Impacte lateral del vehicle contra un altre vehicle 

 Impacte lateral de pal 

 Protecció infantil 

 Protecció dels vianants 

 Fuetada cervical 
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 ESC 

 Testimoni d’avís del cinturó de seguretat 

 Dispositius de limitació de velocitat 

3.1.2 Dades d’accidents (SIDAT) 

Per tal d’obtenir dades d’accidents reals per a realitzar la comparativa objecte d’estudi, s’ha 

tingut accés a la base de dades Sistema Integral de recollida de Dades d’Accidents de 

Trànsit (SIDAT) de la Generalitat de Catalunya.  

El SIDAT neix amb l’objectiu que a tot Catalunya s’utilitzi un sistema integral de recollida de 

dades d’accidents de trànsit capaç d’homogeneïtzar-les. El sistema està dirigit pel Servei 

Català del Trànsit i té la força d’haver estat creat amb el consens dels representants dels 

diversos organismes i institucions implicades a la recollida de dades d’accidents de trànsit a 

Catalunya. Entre aquests agents implicats es troben: 

 Mossos d’Esquadra  

 Policies Locals  

 Departament de Política Territorial i Obres Públiques  

 Departament d’Interior  

 Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca  

 Servei Català del Trànsit 

Es persegueix l’objectiu que els diferents cossos policials implicats en la recollida 

d’accidents de trànsit utilitzin un mateix programari informàtic per a la recollida de dades 

que permeti preveure la informació necessària i la investigació estadística. El SIDAT pretén 

que l’entrada de la informació sigui única per tal de no crear duplicitats, tot i això, es 

proposa crear adaptacions del sistemes informàtics ja existents per tal de minimitzar l’efecte 

sobre el funcionament dels cossos policials encarregats d’introduir les dades. 

El SIDAT recull tots els accidents de trànsit amb víctimes de manera que, a major gravetat 

de l’accident, s’hagi d’introduir un major volum d’informació. 
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3.1.2.1 Variables que conformen el SIDAT 

Aquest sistema conté un nombre elevat de variables (132) classificades per grups 

d’informació. Així, cada grup o paquet d’informació aporta el coneixement sobre el moment 

i localització de l’accident, les característiques de la via i les seves particularitats, les 

condicions climatològiques, les persones implicades i les lesions sofertes a més 

d’informació sobre els vehicles implicats.  

Cal destacar que, en l’apartat de lesions, només s’especifica la gravetat de l’estat general 

dels implicats i no les lesions específiques ni la seva localització. Així, es té la següent 

informació sobre lesions:  

 Amb assistència sanitària o SAMU en el lloc de l’accident i sense trasllat a hospital o 

centre sanitari. 

 Ferit greu: hospitalització superior a 24 h. 

 Hospitalització fins a 24 h. 

 Il•lès. 

 Mort (dins 24 h posteriors accident). 

 Rebutja assistència sanitària. 

 Sense Especificar. 

D’aquesta manera, per a l’anàlisi estadística s’ha considerat la classificació següent: 

 Morts: “Mort (dins 24 h posteriors accident)” 

 Greus: “Ferit greu: hospitalització superior a 24 h” 

 Lleus: “Amb assistència sanitària o SAMU en el lloc de l’accident i sense trasllat a 

hospital o centre sanitari”, “Hospitalització fins a 24 h” i “Rebutja assistència 

sanitària” 

 Il•lesos: “Il•lès” 

La nova classificació permetrà realitzar una anàlisi que relacioni les dades obtingudes amb 

la lesivitat dels accidents. 
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Pel que fa a la identificació dels vehicles, la base de dades del SIDAT només consta de la 

matrícula, que es va haver de casar amb la marca i el model dels vehicles per tal de poder 

identificar la seva puntuació Euro NCAP. 

 

3.1.2.2 Dades del parc mòbil 

Per tal de poder trobar la marca i el model relacionats amb cada accident, el Servei Català 

del Trànsit va proporcionar dades del parc mòbil provinents de la DGT. D’aquesta manera, 

es van unir les bases de dades de forma automatitzada.  

 

3.1.2.3 Filtratge 

Per tal d’establir uns criteris que permetessin realitzar una anàlisi estadística de forma 

rigorosa i en concordança amb els criteris d’Euro NCAP es va realitzar un filtratge i 

estandardització de les dades eliminant totes aquelles variables que no es van considerar 

necessàries per a l’estudi. 

Els vehicles els models dels quals no han estat avaluats per Euro NCAP s’han considerat 

en un grup a part anomenat “no classificats”. Amb l’objectiu de comparar vehicles del 

mateix tipus, s’han eliminat tots els usuaris de vehicles accidentats que no són cotxes 

(vianants, motocicletes i vehicles pesants) per a la comparació de resultats estadístics 

d’aquest col•lectiu respecte als automòbils amb puntuació Euro NCAP. 

Cal esmentar també que es van eliminar un elevat nombre de vehicles que no tenien les 

suficients especificacions com per poder ser identificats. 

3.2 Metodologia per a l’anàlisi mitjançant dades macro 

estadístiques 

En aquest apartat s’exposa la metodologia seguida a partir de les dades que actualment 

estan disponibles a Catalunya. Aquestes dades, com s’ha explicat a la secció 3.1, són un 

conglomerat de tots els accident ocorreguts a Catalunya des de l’any 2007.  

Aquestes dades es caracteritzen per formar una mostra molt àmplia però amb una 

profunditat d’informació baixa. Aquests aspectes són el pilar de la metodologia 

desenvolupada en aquesta secció. 
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3.2.1 Preparació de les dades  

Abans de unificar totes les dades en un a única base de dades, és primordial unificar, en la 

mesura del possible, els criteris de les pròpies bases de dades, sobretot pel que fa als 

paràmetres de control per unir les bases de dades. Aquest paràmetres són les matrícules, 

la marca i el model i la data de primera matriculació. 

Un problema del SIDAT però es que la forma d’introducció de les variables provoca que les 

matrícules introduïdes no tinguin un format estandarditzat. És per això que en un primer 

procés es va desenvolupar un algoritme per tal de filtrar les matrícules i reescriure-les totes 

amb el format adequat. 

Una vegada estandarditzat el format de les matrícules per poder unificar les dades 

d’accidentalitat amb les de matriculacions, es va haver d’estandarditzar un dels altres 

paràmetres de control, la marca i model dels vehicles. 

Igual que en el cas de les matrícules, la naturalesa de la base de dades de matriculacions 

de la DGT provoca que les dades de marca i model dels vehicles siguin heterogènies. És 

per això que es va haver de seguir un procés d'harmonització d’aquestes dades.  

Degut a que la marca i el model del vehicle queda definit com un dels paràmetres per unir 

aquesta base de dades amb les dades de puntuació d’Euro NCAP, es van modificar la 

marca i model seguint la nomenclatura establerta per Euro NCAP. Tot i això, en la base de 

dades de matriculacions, en molts casos, el nivell de concreció del model era molt més 

elevat del necessari i es per això que es van agrupar models similars seguint criteris de 

similitud estructural. És per això que no es van tenir en compte aspectes com la cilindrada 

del motor, ja que la seva influència en la severitat de l’accident es va considerar molt menys 

significativa a nivell macro estadístic. Adicionalment, degut a que en molts altres casos no 

es disposava d’informació tant concreta, la informació més detallada no es va tenir en 

compte, sent els casos menys concrets els que marcaven la profunditat de les dades, i 

augmentant així la mostra disponible per a l’estudi. 

D’altra banda, un dels grans punts forts del SIDAT es que agrupa totes les organitzacions 

que s’encarreguen d’investigar o notificar accidents de trànsit però a la vegada això provoca 

que la varietat dels accidents de la base de dades sigui molt elevada. És per això que per al 

present estudi s’han hagut de classificar els accidents que s’han considerat rellevants per 

anàlisi, ometent així tots aquells que involucren vehicles que no són susceptibles de ser 

avaluats per Euro NCAP. 

Finalment, abans d’iniciar la unificació i tractament de les dades, es tenien tres bases de 

dades, amb matrícules homogènies, i marca i models de vehicles concordants. 
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3.2.2 Tractament  

Tal com s’ha explicat en les seccions anteriors, la base de dades resultant neix del 

creuament entre la base de dades d’accidentalitat amb la de matriculacions de la DGT per 

tal d’obtenir la marca i model dels vehicles i la posterior obtenció de la puntuació Euro 

NCAP a partir de la pròpia base de dades d’Euro NCAP. 

 

Per tal de poder realitzar aquest creuament de les dades (Fig. 3.1) es van fer servir 

paràmetres clau que identifiquessin cada cas per tal d’assignar les variables als casos que 

els corresponien. En el cas de l’assignació de marca i model, es va fer servir la matrícula 

del vehicle, present al SIDAT i a la base de dades de la DGT per tal d’assignar la marca i 

model correctes a cada vehicle.  

Pel que fa a la puntuació Euro NCAP el procés és més complex ja que el criteri amb el que 

Euro NCAP dóna per vàlida la puntuació dins d’un mateix vehicle no és homogeni per tots 

els vehicles. Per exemple, per un BMW Sèrie 5 assajat per Euro NCAP l’any 2010, 

s’especifica que la puntuació es considera vàlida per tots els models de la gama 

corresponent a la de l’assaig (BMW 530d). En canvi, per al Seat León assajat al 2005, el 

criteri d’aplicació de la puntuació és a partir d’un nombre VIN determinat. 

Per tal de realitzar l’assignació de les puntuacions tal com ho considera Euro NCAP es 

presenten diversos problemes. El primer de tots és que el nombre VIN segueix una 

Fig. 3.1: Procés d'unió de les bases de dades 
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normativa molt flexible i hi ha pocs caràcters als que es fixi el seu significat exacte i queda a 

determinació del fabricant. Per aquesta raó, en molts casos no és possible identificar 

exactament el model de vehicle al qual el VIN fa referència en quin any ha estat fabricat 

(veure Annex B). D’altra banda en el cas que el criteri sigui un model en concret, les bases 

de dades utilitzades no disposen d’aquest nivell de detall en molts dels casos i per tant 

aquesta associació no és possible.  

Per aquestes raons s’ha optat per realitzar l’associació per l’any de primera matriculació del 

vehicle i l’any d’assaig Euro NCAP. En el cas que un vehicle tingui un any de primera 

matriculació entre dos anys d’assajos s’opta per l’assignació més conservadora que és 

assignar-li la puntuació de l’any anterior que és, en general, menor. 

Una vegada obtinguda la base de dades final, s’ha realitzat una anàlisi descriptiva de les 

dades per tal d’identificar tendències i possibles marcadors. 

Els algoritmes utilitzats per al creuament de les dades es poden veure a l’Annex A 

 

3.2.3 Anàlisi estadística 

3.2.3.1  Anàlisi general de les dades 

Un dels pilars per a poder realitzar una anàlisi estadística sòlida i amb fonament és el 

coneixement de les dades de partida. Com ja s’ha explicat en seccions anteriors, abans de 

realitzar aquest estudi, s’han analitzat les fonts de les dades per tal de poder preveure els 

efectes de certs factors sobre la resposta. Tot i això, abans d’entrar a una anàlisi estadística 

en profunditat, cal tenir una visió global de les dades per tal d’entendre quina informació 

se’n pot extreure.  

D’altra banda, una anàlisi general de les dades permetrà també identificar possibles 

tendències i factors influents en la resposta. Tot i que aquesta part de l’anàlisi no aporta 

informació concloent sobre les dades, sí que aporta informació sobre com procedir en 

l’anàlisi.  

A més a més, tal com s’ha pogut constatar en la revisió de la literatura relacionada amb 

aquest tipus d’estudis, no existeix una metodologia universalment acceptada i 

estandarditzada per al tractament i anàlisi d’aquest tipus de dades, sinó que són les pròpies 

dades les que orienten cap a una metodologia o una altra. És per això que una anàlisi 

general de les dades apareix com un element clau per tal d’establir la metodologia a seguir. 

Tot i que les dades marquin la metodologia a seguir, l’anàlisi global estarà guiada pel 

coneixement de la matèria d’estudi. És a dir que ja es coneixen certes possibles relacions, 
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per exemple l’antiguitat del vehicle i la seguretat que aquest ofereix, i és coneix que hi ha 

d’altres variables que és molt menys probable que estiguin relacionades com el dia de la 

setmana de l’accident i la lesivitat d’aquest. 

Addicionalment, hi ha variables que no es poden representar gràficament doncs en molts 

casos no apareix el valor de la mateixa com per exemple el valor de la taxa d’alcohol en 

sang dels involucrats. 

Les gràfiques que conformen l’anàlisi global de les dades mostren la influència de la posició 

del ocupant dins del vehicle, la influència de l’ús dels sistemes de retenció sobre la lesivitat, 

la representació d’homes i dones a la mostra i la influència del sexe en la lesivitat i una 

classificació dels casos segons l’edat dels ocupants mostrant també la influència d’aquest 

factor sobre la fatalitat. 

Les gràfiques que mostren uns resultats més representatius es poden trobar a l’apartat de 

resultats d’aquest mateix document.  

 

3.2.3.2  Factors de risc 

L’anàlisi global permet adquirir una primera idea general de les tendències que poden tenir 

les dades així com aportar informació sobre la possible influència d’alguns factors sobre la 

lesivitat. Aquests factors s’han identificat i estudiat per separat ja que poden tenir una 

influència major sobre el risc de lesió en un accident amb independència de la puntuació 

Euro NCAP del vehicle. 

Els factors poden ser inclosos per a l’elaboració d’un paràmetre de risc semblant a l’utilitzat 

per NHTSA al 1994. Aquest paràmetre de risc reuniria tota la informació relativa a 

l’accident. Si aquest paràmetre té una bona correlació amb la lesivitat, aquesta correlació 

es pot comparar amb la que pot tenir la puntuació Euro NCAP. En cas que la correlació de 

la puntuació sigui millor o sensiblement pitjor  que la del paràmetre de risc es podria afirmar 

que ja que la puntuació serveix com a estimador de la lesivitat, a millor puntuació, menor 

lesivitat. Tot i això una relació tant directa com aquesta és difícil de trobar i acumula certs 

errors ja que la definició d’un paràmetre de risc a partir de les dades de l’accident suposen 

també un cert error en ser un cúmul de predictors vàlids per a tots els casos. 

 

3.2.3.3 Paràmetre de risc 

La regressió és una eina estadística utilitzada per estudiar l’existència i el grau de 

dependència entre una variable de sortida i variables d’entrada. En aquest cas del present 

estudi, es pot definir la variable de sortida de diferents formes (com es veurà més 
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endavant) i les variables d’entrada poden ser qualsevol de les que apareixen a la base de 

dades final.  

Un dels principals problemes que apareixien en un estudi estadístic és la selecció de l’eina 

adequada [20]. En casos com el present en el que no existeix un teoria sòlida sobre la 

metodologia a seguir (la varietat de metodologies exposada e la revisió de literatura n’és 

una prova), es necessiten les dades per a obtenir una aproximació i saber com procedir. En 

qualsevol cas, un primer pas abans d’escollir el mètode més adient és la realització dels 

gràfics adients de les dades [21].  

Tot i això, la metodologia depèn en gran mesura de la variable de sortida tal com es mostra 

a la Taula 3.1. 

 

Ara bé, com ja s’ha comentat, la variable de sortida es pot representar de diverses formes, 

binària o ordinal. Sense modificar l’agrupació de les dades ja realitzada, es té una sortida 

ordinal (cal codificar els valors però no s’alteren les agrupacions). Tot i això i depenent del 

focus de l’estudi, la variable de sortida es pot agrupar de forma que passi a ser binària, 

perdent una part de la informació però facilitant la possible regressió. Es pot classificar 

entre ferits i il·lesos, morts i no morts o inclús entre ferits greus i morts i ferits lleus i il·lesos. 

Per a la realització de l’estudi s’ha realitzat una regressió logística binària i una regressió 

logística ordinal (segons nomenclatura Minitab®). 

Trobar que les dades són significatives estadísticament és una cosa i poder trobar una 

regressió que s’ajusti correctament segons uns paràmetres estadístics és una altra molt 

més difícil. Degut a que molt poques dades són contínues ja que la majoria responen a 

camps catgòrics, trobar una regressió fiable té un alt grau de dificultat i és poc probable. 

Taula 3.1. Tipus de regressió adequada segons la classificació de la variable resposta. 

Font: Regression Methods in Biostatistics 
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A més, com que aquesta metodologia pretén ser independent de les dades trobades i 

repetible en un futur, sense perjudicar que s’hagi realitzat de forma focalitzada al cas de 

Catalunya, i que és habitual que es trobi una regressió per una mostra però per una altra, 

s’ha plantejat un procediment que contempla el cas de que sigui factible trobar un 

paràmetre de risc i el cas en el que això no sigui possible. 

D’aquesta forma, és defineix una metodologia per determinar la significança estadística de 

les dades adaptable als resultats obtinguts en els passos anteriors. 

 

3.2.3.4 Significança estadística 

Per tal de determinar la significança dels resultats, s’utilitza un concepte ja vist anteriorment 

en aquest projecte, l’odd ratio (o oportunitat relativa en la seva traducció literal de l’anglès). 

La metodologia seguida s’explica per el cas de la variable de sortida ordinal ja que en cas 

de que aquesta sigui binària, la metodologia se simplifica i per tant s’explica el cas més 

generalitzat. 

Per tal de determinar si un factor és significativament estadístic, caldrà elaborar una taula 

com la Taula 3.2 amb les respostes possibles a les columnes i les categories del factor 

influent a les files. En cas de que s’hagi obtingut un paràmetre de risc, els seus valors s’han 

de categoritzar en cinc valor possibles per poder seguir aquesta metodologia. En cas de 

que no s’hagi pogut trobar una regressió logística adient, el factor serà la puntuació Euro 

NCAP i la variable resposta la lesivitat dels ocupants. 

En aquesta taula es pot observar que per a cada categoria i del factor i cada resposta j se li 

atribueix una probabilitat Πj|i. És a dir, prenent com a exemple el cas d’estudi, si la cinquena 

categoria del factor és que el cotxe accidentat tingui cinc estrelles i la primera resposta és 

que l’ocupant ha resultat il·lès, el valor de Π1|5  resultaria de la divisió entre el nombre de 

casos que l’ocupant viatjava en un vehicle de cinc estrelles i ha resultat il·lès dividit entre el 

total de casos en els que l’ocupant viatjava en un vehicle cinc estrelles. 

Així, per a la mostra de treball, Πi|j és la probabilitat de que un cas amb el factor amb el valor 

i tingui com a resposta el valor j. 

1
1

| 
i

ij
 (Eq.  3.1) 
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Llavors, en cas que la variable sigui binària: 

 

 Resposta 1 Resposta 2 … Resposta j 

Categoria 1 Π1|1 Π2|1 … Πj|1 

Categoria 2 Π1|2 Π2|2 … Πj|2 

… … … … … 

     

Categoria i Π1|i Π2|i … Πj|i 

Una vegada definida aquesta taula de contingència, es poden trobar diferents paràmetres 

que establiran la relació entre els possibles valors del factor i els valors possibles de la 

resposta. 

En primer lloc, es defineix la diferència de proporcions (DP) com la resta entre la 

probabilitat de que la resposta tingui un valor determinat per a dos valors del factor diferents 

(veure equació 3.3). 

En cas que el valor de factor no afecti a la resposta, totes les diferències de proporcions 

han de ser iguals a zero ja que la probabilitat de que la resposta sigui una o altra serà igual 

per a tots els valors del factor. 

El principal problema que presenta el paràmetre de la diferència estadística és que no té en 

compte l’augment relatiu d’un valor del factor a l’altre. Per exemple, no és el mateix una 

diferència de proporcions de 0,002 entre valors de 0,002 i 0,004 i valors de 0,084 i 0,086, ja 

que l’augment en el primer és molt més significatiu. És per això que es defineix el risc 

ii |0|11   (Eq.  3.2) 

Taula 3.2. Taula de contingència en genèric 

]1,1[|1|1  hiDP  (Eq.  3.3) 
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relatiu (RR). El risc relatiu entre dos valors d’un factor és la divisió entre les probabilitats 

d’aquest factor davant d’una resposta, tal com mostra l’equació 3.4. 

En el cas que tots els riscos relatius tingui valor 1, la resposta és independent del factor 

plantejat. 

Aquest risc relatiu ens aporta informació sobre si una resposta concreta és més probable 

obtenir-la amb un valor concret del factor que en un altre. En el cas d’estudi, aportaria 

informació sobre si és més probable resultar il·lès si es viatja en un vehicle de cinc estrelles 

que en un de quatre o si no.  

Una altra visió seria fixar el valor del factor i estudiar la probabilitat de que resulti un valor de 

la resposta o un altre. Per a fer això s’utilitza l’oportunitat (de l’anglès odd). L’oportunitat 

d’un factor i (Ωi) entre dos valors de la resposta es defineix com la divisió entre la 

probabilitat de que amb un valor i del factor es tingui la resposta j i la probabilitat de que 

amb el mateix valor per al factor es tingui una resposta k, tal com mostra l’equació 3.5. 

Aquest paràmetre d’oportunitat, tot i ser un pas previ per obtenir l’oportunitat relativa, aporta 

també certa informació que ajudarà a l’anàlisi. En el cas que Ωi>1, la resposta j serà més 

probable que la k. De fet, es pot afirmar que per a un valor determinat del factor, la 

probabilitat d’obtenir la resposta j és tantes vegades major a la d’obtenir la resposta k com 

el valor de l’oportunitat d’aquest factor per a aquestes respostes. 

En cas que l’oportunitat sigui igual per a tots els valors del factor, es pot afirmar que aquest 

factor no té influència sobre la resposta. 

h

i
RR

|1

|1




  (Eq.  3.4) 
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  (Eq.  3.5) 
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   (Eq.  3.6) 
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Finalment es defineix l’oportunitat relativa com la divisió entre l’oportunitat d’un factor entre 

l’oportunitat d’un altre, tal com mostra l’equació 3.6. 

Aquesta oportunitat relativa pot adquirir qualsevol valor positiu. En cas de que valgui 1 vol 

dir que no hi ha dependència entre els factors i les respostes estudiades. En canvi, si és 

major que 1 vol dir que els casos amb el factor amb el primer valor tenen més probabilitats 

d’obtenir la primera resposta, i viceversa si és menor que 1. 

La gran propietat de l’oportunitat relativa és que és invariant davant el producte. Això 

implica que les seves característiques no varien per a diferents mides mostrals de cada 

categoria del factor i l’estimació obtinguda és la mateixa. 

Aquest fet adequa el seu càlcul per a estudis retrospectius (com el present) on 

possiblement les dades no són iguals en mida mostral degut a que la presa de dades no va 

ser dissenyada tenint en compte la realització d’un estudi d’aquestes característiques. 

Una vegada definits tots aquests paràmetres, caldrà definir una referenciar per tal d’obtenir 

tots els valors descrits anteriorment relatius a un cas concret. D’altra banda i a priori, el cas 

de viatjar en un vehicle de cinc estrelles es considera com a millor cas i tots els paràmetres 

es determinaran amb el valor de cinc estrelles com a referència. D’aquesta forma 

s’obtindran increments del risc d’anar en un vehicle amb menor puntuació. 

Finalment, la significança de les dades s’establirà a trobant els intervals de confiança, ja 

que en cas de que no es superposin, es pot afirmar que són grups significativament 

diferents. 

 

3.3 Metodologia per a la validació mitjançant dades 

microestadístiques 

En la revisió de la literatura ja apareixen alguns estudis que utilitzen dades d’accidents 

investigats en profunditat i realitzen una anàlisi micro estadística de les dades. Per 

exemple,  Fails i Minton [19] presenten un estudi en que s’analitzen les intrusions en el 
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vehicles en casos concrets i es comparen amb les penalitzacions especials que aquesta 

intrusions provoquen en l’avaluació Euro NCAP mitjançant els modifiers.  

Tot i que aquest no és l’objectiu de la present metodologia, és un exemple vàlid de 

l’aplicació de les investigacions en profunditat d’accidents de trànsit. 

Com ja s’ha comentat anteriorment la metodologia a seguir depèn en gran mesura de les 

dades de les que es disposin i el fet de disposar de dades d’accidents investigats en 

profunditat que incloguin paràmetres energètics de l’accident que valoren d’una forma 

objectiva la seva severitat permet que l’anàlisi que es pugui realitzar de les dades sigui molt 

més profunda. 

D’altra banda, una altra informació que aporta molt potencial a una metodologia d’anàlisi en 

el camp de l’accidentalitat és la relativa a les lesions. El cas ideal és disposar de les lesions 

sofertes pel ocupants codificades amb AIS (Abbreviated Injury Scale). Aquesta codificació 

aporta informació immediata sobre la localització i severitat de la lesió, permetent així 

correlacionar-ho amb altres paràmetres de l’accident. Existeixen de fet corbes de risc de 

lesió o Injury Risk Curves (IRC) que aporten informació sobre la probabilitat de patir lesions 

d’una determinada severitat, codificada amb AIS, a partir d’un paràmetre energètic de 

l’accident. 

En el cas del present estudi, s’han pogut investigar en profunditat cinc accidents de trànsit 

dels quals s’ha obtingut la informació de lesions de la forma: il·lès, lleu, greu o mort. 

Aquest fet limita en gran mesura el possible anàlisi i la metodologia així ho tindrà en 

compte. 

Tot i que la obtenció de les dades mèdiques és un aspecte molt delicat en matèria de 

protecció de dades, s’espera que en un futur es pugui obtenir la codificació AIS, sense 

vulnerar l’anonimat de la víctima i permetent així una anàlisi més profunda. La metodologia 

desenvolupada té en compte aquest aspecte i tot i que no s’ha pogut desenvolupar amb les 

dades desitjades, en tot moment proposa un procediment per a poder ser aplicada amb 

aquest tipus de dades. 

 

3.3.1 Preparació de les dades 

Tal com ja s’ha comentat, s’ha investigat en profunditat cinc accidents de trànsit. Aquests 

accidents s’han investigat de forma retrospectiva, adquirint informació sobre l’escena de 

l’accident, l’estat dels vehicles i les condicions ambientals. 



Desenvolupament d’una metodologia de comparació de la Lesivitat soferta en accidents de trànsit i la puntuació obtinguda 

pels vehicles accidentats a Euro NCAP  Pág. 37 

 

 

La informació obtinguda consta d’un informe fotogràfic i planimetria sobre l’escena de 

l’accident.  

3.3.2 Tractament 

A partir d’aquesta informació, s’ha realitzat una primera aproximació per tal de conèixer la 

possible velocitat d’impacte. Aquesta primera aproximació es realitza mitjançant un mètode 

comparatiu amb fotografies de l’assaig Euro NCAP del mateix vehicle. 

Com s’ha explicat a la secció 3.1.1, on s’expliquen els assajos Euro NCAP, l’assaig frontal 

consisteix en un impacte contra una barrera deformable amb una superposició d’un 40% i a 

64 km/h. Això equival a un impacte entre dos vehicles similars en aquesta configuració a 55 

km/h. A partir d’aquesta referència, es comparen dues fotografies: la del vehicle accidentat i 

la del vehicle assajat per Euro NCAP. D’aquesta forma es pot obtenir un rang de velocitats 

possibles amb el qual es pot iniciar la simulació 

Fig. 3.2. Vehicle accidentat. Font: Mossos d’Esquadra 
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A partir de l’estimació de la velocitat i de les dades sobre posicions finals de l’accident i 

condicions ambientals, es realitza una simulació mitjançant el programari PC-Crash®.  

Aquest programa permet, a partir de dades obtingudes en la investigació de l’accident, 

recrear de forma fidel la dinàmica del mateix, permetent així obtenir dades energètiques i 

valors de velocitat d’impacte, entre d’altres.  

El programa realitza càlculs a mitjançant diferents algorismes, depenent del tipus de 

simulació que es vulgui realitzar. A més permet obtenir simulacions en tres dimensions, 

com la de la Fig. 3.4, que permeten una millor comprensió de la seqüència 

d’esdeveniments. 

 

Fig. 3.4. Vista 3D de la simulació d'un accident mitjançant PC-Crash®. Font: Elaboració 

pròpia 

Fig. 3.3. Fotografies comparatives entre els danys en un accident real i en un assaig Euro 

NCAP. Font: Elaboració pròpia 
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A partir d’aquestes simulacions es poden obtenir informes amb tota la informació relativa 

als vehicles i a la col·lisió (veure Annex C). Pel que fa a la present metodologia, la variable 

que s’utilitzarà per a avaluar la severitat d l’accident és el delta v o delta de velocitat. El 

delta v és la diferència entre la velocitat justa abans i just després de l’impacte. Aquest 

paràmetre és un dels més utilitzats per a l’avaluació de la severitat i existeixen nombrosos 

estudis que relacionen aquest paràmetre amb la probabilitat de patir una lesió d’un cert 

grau de severitat tal com es mostra a la Fig. 3.5. 

 

3.3.3 Anàlisi 

En primer lloc, cal destacar que en el cas de dades microestadístiques, no es pot buscar 

una valoració estadística dels resultats sinó més aviat una validació qualitativa. Aquesta 

valoració permetrà validar els resultats de la part macro estadística d’aquest estudi i establir 

les bases per tal de poder realitzar un estudi amb un gran nombre de dades d’accidents en 

profunditat per així poder aplicar la metodologia descrita per a dades microestadístiques 

però validant els resultats de forma estadísticament objectiva mitjançant els paràmetres 

descrits a la metodologia macro. 

Una vegada l’accident és reconstruït i s’ha obtingut el paràmetre de delta v, cal analitzar de 

quines dades mèdiques es disposa. El millor cas és aquell en el que es disposa de cada 

ocupant dels vehicles les lesions codificades mitjançant AIS. A partir d’aquesta informació 

Fig. 3.5. Corba de risc de lesió greu en funció del delta de velocitat. Font: AAAM 
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es pot representar gràficament la severitat de lesió front al delta v segons les estrelles Euro 

NCAP del vehicle. Això permetria estudiar si la probabilitat de patir una lesió d’una 

determinada severitat és menor per un cotxe avaluat amb més estrelles, sempre en el marc 

de les limitacions corresponents. Aquest procediment seria aplicable en el cas de que es 

disposés d’aquesta informació medica i de que a més, es disposés de dades de molts 

accidents. Actualment, però, la informació mèdica és inaccessible i les dades d’accidents 

molt poc disponibles. 

És per això que pel que fa al present la metodologia aplicada serà qualitativa i amb 

l’objectiu de validar les conclusions a les que s’han arribat en la metodologia 

macroestadística. 

 

3.4 Metodologia per a l’anàlisi de casos de vianants 

3.4.1 Dades macro estadístiques 

Com s’ha comentat a la part explicativa de les bases de dades, el SIDAT recull qualsevol 

accident de trànsit, sigui quina sigui l’organització encarregada de la seva diligència. Per 

aquest raó, entre aquestes dades es troben accidents amb víctimes d’atropellaments. Com 

que la naturalesa d’un atropellament és molt diferent que la d’un accident entre dos 

vehicles. 

Per aquesta raó, en l’anàlisi d’accidents realitzada, s’han exclòs totes les dades 

corresponents a víctimes d’atropellaments. Tot i això, com que la protecció de vianants és 

també un aspecte tractat per Euro NCAP, s’analitzaran les dades de les víctimes d’aquests 

tipus d’accidents. 

En general la metodologia a seguir per aquests casos és molt similar a la descrita per a 

l’anàlisi dels accidents entre vehicles. 

En primer lloc, cal realitzar una anàlisi general de les dades representant gràficament les 

variables donades. Aquesta anàlisi aportarà informació sobre possibles tendències i factors 

de risc dels accidents que poden aportar informació interessant. 

Tot i això, aquesta metodologia no preveu la realització d’una regressió logística per als 

casos de vianants. 
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Finalment per a poder determinar si realment existeix alguna relació entre les estrelles del 

vehicle que atropella i la lesivitat que en resulta al vianant, cal buscar els paràmetres 

estadístics descrits a la secció 3.2.3.4. 

3.4.2 Casos investigats en profunditat 

S’han obtingut un total de cinc casos d’accidents de vianants. Aquests casos inclouen un 

informe fotogràfic, un plànol que indica la seqüència dels fets i una breu descripció de les 

lesions sofertes. 

A partir d’aquestes dades, cal reconstruir l’accident per tal d’obtenir la velocitat i el punt 

d’impacte sobre els vehicle. Per tal d’obtenir aquests resultats, s’han realitzat uns càlculs 

per establir la velocitat d’impacte. 

Aquests càlculs es basen en investigacions i algoritmes que s’han anat desenvolupant al 

llarg dels últims anys. Dels algoritmes utilitzats, el primer en aparèixer va ser proposat per 

Stchercatcheff al 1975. A partir d’experiments amb dummies de nens i d’adults en assajos 

d’entre 10 i 40 km/h i amb un coeficient de fricció al terra d’entre 0,4 i 0,7. La fórmula 

desenvolupada permet determinar la velocitat del vehicle al moment de l’impacte. L’estudi, 

del qual es desprèn l’equació 5.8, conclou que la distància a la que és llançat un vianant 

depèn de la velocitat d’impacte i la intensitat i moment de frenada del vehicle. 

Posteriorment, al 1979, Collins presenta un nou estudi amb una nova equació. Aquesta 

equació, determina la distància de projecció del vianant a partir de la velocitat d’impacte i 

l’alçada del seu centre de gravetat basant-se en un coeficient de fricció de 0,8 (equació 

3.9). 

Front a la dificultat d’obtenir una velocitat d’impacte exacta, al 1983 Searle desenvolupa 

diverses fórmules per tal de determinar-ne un rang de valors possibles. A més, aquestes 
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equacions introdueixen més paràmetres que les anteriors, permetent així una major 

adaptació a cada cas específic. 

D’altra banda, basant-se en experiments realitzats per estudis anteriors, Wood publica al 

1986 una nova fórmula. Els assajos en els que es basa, són realitzats entre 4,7 i 17,9 m/s. 

Tampoc dóna un valor concret sinó un rang i un valor mig. 

Finalment, al 2001, Han i Brach, tenint en compte paràmetres com la distància de projecció 

entre el primer i segon impacte del vehicle, l’angle de projecció, el centre de gravetat del 

vianant i la velocitat al moment de l’impacte, van presentar i validar, mitjançant dades de 14 

assajos experimentals extrets de literatura anterior, un conjunt de fórmules. La primera 

forma d’aquest model, que serà l’emprada, relaciona la distància de projecció amb la 

velocitat del vehicle. 

Tots aquests models es fan servir per tal d’aconseguir una aproximació de la velocitat 

d’impacte i tenir un punt de partida per a la simulació de l’accident real que és el pas 

següent de la metodologia. 
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87,0·28,3  tv Sv  (Eq.  3.15) 
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4 Resultats i anàlisi 

En aquest apartat es mostren i s’analitzen els resultats obtinguts de les bases de 
dades tractades en aquest projecte.  

Amb l’objectiu de formar una idea global, es presenta una anàlisi descriptiva de les 

dades per separat d’Euro NCAP, de l’accidentalitat i posteriorment de la base de dades 

final. 

4.1.1 Anàlisi prèvia de les dades 

4.1.1.1 Euro NCAP 

Un programa tant ambiciós com Euro NCAP té un període d’implantació i creixement i així 

es desprèn de les dades dels vehicles avaluats per Euro NCAP al llarg del temps (Fig. 4.6). 

Les dades dels vehicles avaluats al llarg del temps són, a més, un clar indicador de l’èxit del 

programa ja que els vehicles avaluats al 2011 són un 125% més que al primer any. Tot i 

això cal destacar que l’augment del nombre de vehicles avaluats es veu afectat també per 

factors externs com poden ser la crisi econòmica, que explicaria la important baixada de 

l’any 2010. 

 

Fig. 4.6. Evolució temporal del nombre de cotxes avaluats per Euro NCAP. Font: Elaboració 

pròpia 
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És conegut que, per múltiples factors, la seguretat dels vehicles ha augmentat en gran 

mesura en els últims anys. Per tal de mantenir un elevat nivell d’exigència del programa 

Euro NCAP, els criteris de puntuació d’Euro NCAP han anat evolucionant, se forma que 

cada vegada són més severs. És a dir que un vehicle que en el seu moment amb un 

protocol antic va obtenir una puntuació de quatre estrelles, actualment amb el protocol 

actual li seria molt més difícil obtenir aquesta mateixa puntuació. 

Una de les raons per les que això passa és que ara s’avaluen elements de seguretat que 

abans no (per exemple ESC o Seatbelt Reminder) i perdria la puntuació relativa a aquests 

aspectes. Però també és cert que els paràmetres biomecànics necessaris per obtenir les 

puntuacions han augmentat significativament tal com es mostra a la Fig. 4.7. 

 

Tot i que el gràfic mostra tant sols les modificacions del protocol des del 2009, es pot 

observar un increment generalitzat del percentatge de puntuació necessari per tal d’obtenir 

cinc estrelles en cada un dels apartats avaluats. L’augment dels requeriments en protecció 

d’adults i nens és aproximadament similar mentre que els de seguretat activa es mantenen 

constants. En destaca l’augment dels requeriments per a vianants que ha passat de ser un 

25% al 2009 a ser un 60% l’any 2012. 

Aquest fet demostra la importància que Euro NCAP dóna a que els vehicles que obtenen 

una puntuació alta ho facin complint uns requeriments severs i adaptats a les millores 

Fig. 4.7. Requeriments de puntuació per obtenir cinc estrelles. Font: Elaboració pròpia 
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tecnològiques del moment. D’altra banda, l’augment tant accentuat dels requeriments de 

vianants es deu a una resposta per part de l’organització per tal de millorar un aspecte que 

els fabricants han deixat de banda durant molts anys i que ha suposat ser un dels tipus 

d’accidents més mortals els darrers anys. 

Tot i l’augment de la severitat dels requeriment que s’ha comentat anteriorment, l’evolució 

tecnològica i les innovacions en seguretat fan que els vehicles obtinguin cada vegada 

millors puntuacions i que per tant siguin més segurs.  

Aquest fet es pot observar a la Fig. 4.8, que mostra el nombre de vehicles que han assolit 

cada puntuació al llarg dels anys. Destaca que obtenir una sola estrella és un fet molt 

puntual ja que tant sols ha passat dues vegades.  

D’altra banda, es pot observar que cada vegada hi ha menys vehicles de dos i tres estrelles 

i més de cinc. 

Finalment, cal dir que la puntuació més comú és la de quatre estrelles. 

 

 

Fig. 4.8. Proporció anual de vehicles amb les diferents puntuacions en protecció d'adults 

a Euro NCAP 
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4.1.1.2 Accidentalitat 

D’altra banda, s’obté també una anàlisi prèvia de les dades d’accidentalitat per tal 

d’identificar tendències i buscar indicis puguin portar a fer una anàlisi més profunda enfocat 

a un aspecte o un altre. 

Primerament, s’identifiquen els percentatges de víctimes segons el seu grau de lesió 

seguint la classificació de lesivitat de la pròpia base de dades (Fig. 4.9). 

En primer lloc, es constata que el percentatge de morts és el més baix de totes les 

categories i el d’il·lesos el més elevat. De fet, si es consideren les hospitalitzacions fins a 

24h com a ferits lleus, els il·lesos i ferits lleus representen un 73,11% del total. Aquest 

percentatge és força elevat ja que tenint en compte que hi ha un 22,06% de casos en els 

que no s’especifica el grau de lesió, tant sols queda un 2,08% de mort i ferits greus, que és 

el col·lectiu en el que es focalitzen totes (o gairebé totes) les mesures de seguretat viària. 

 

4.1.2 Resultats i anàlisi de les dades macroestadístiques 

Com ja s’ha explicat a la secció 4.1.1.1, el nombre de vehicles avaluats amb cinc estrelles 

augmenta amb el temps tot i l’enduriment dels requisits per tal d’obtenir aquesta puntuació. 

És per això que es pot afirmar que la presència de vehicles de cinc estrelles al parc 

automobilístic català augmenta cada any. Tot i que no es pot realitzar una extrapolació 

directa de la tipologia de vehicles accidentats per tal de determinar la tipologia dels vehicles 

del parc mòbil, sí que l’augment de vehicles de cinc estrelles en la mostra de vehicles 

accidentats porta a pensar en un augment inclús major d’aquest tipus de vehicles en el parc 

Fig. 4.9. Classificació de les víctimes segons el seu grau de lesió 
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mòbil. D’aquesta forma, la Fig. 4.10 porta a reforçar la idea que el nombre de vehicles de 

cinc estrelles ha augmentat en els últims anys a Catalunya.  

 

De tots els vehicles accidentats, un 41% no tenen puntuació Euro NCAP front a un 59% 

que sí que han estat avaluats i puntuats. Cal destacar que entre els no classificats només 

s’han tingut en compte vehicles que són susceptible de ser avaluats i per tant en aquest 

percentatge no es tenen en compte motocicletes ni camions ni altres vehicles d’ús 

específic, tant sols hi figuren turismes, tot terrenys i furgonetes. Entre aquests vehicles no 

classificats, tres quartes parts són turismes mentre que tant sol un 5% són tot terrenys. 

Tal com es pot observar a la Fig. 4.11, d’entre els vehicles accidentats que sí tenen 

classificació Euro NCAP, predominen els de 4 estrelles amb un 51%. Possiblement això és 

degut a que quatre estrelles és la puntuació més habitual entre els vehicles que són 

avaluats pel programa des dels inicis. La segona puntuació més habitual és la de cinc 

estrelles amb un 31% seguida de la de tres amb un 13%. Els vehicles accidentats amb tant 

sols dues estrelles representen un 5% dels total fet que possiblement és degut a que és la 

puntuació menys obtinguda a Euro NCAP (a part de la d’una estrella).  

Fig. 4.10. Vehicles accidentats segons l'any de primera matriculació i classificació Euro 

NCAP. Font: Elaboració pròpia 



Pág. 48  Memòria 

 

Aquestes dades mostren que dels vehicles accidentats, un 48,38% dels vehicles tenien 

almenys quatre estrelles. 

 

Si s’analitza el nombre de víctimes per vehicle accidentat, s’observa que aquesta 
quantitat és menor com més estrelles hagi aconseguit el vehicle en l’assaig segons el 
protocol Euro NCAP.  

El nombre total de víctimes és el resultat de sumar la quantitat de morts, ferits greus i els 

ferits lleus. 

Si es comparen les víctimes entre els vehicles de 2 i 5 estrelles, s’observa una disminució 

d’un 22,5% dels casos, es demostra una clara tendència a la baixa entre els vehicles 

avaluats per Euro NCAP. 

Fig. 4.11. Distribució dels vehicles accidentats segons la seva classificació Euro NCAP. 

Font: Elaboració pròpia 
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Estratificant per cada tipus de víctimes (mort, ferit greu, ferit lleu) i els il·lesos per separat, 

com es pot veure a la Fig. 4.13, es corroboren les observacions anteriors de disminució de 

víctimes de qualsevol grau en vehicles amb millor puntuació Euro NCAP: 

 Morts cada 1.000 vehicles: La disminució del nombre de morts és més important a 

mesura que augmenten les estrelles dels vehicles que es comparen entre si, és a 

dir, la disminució de morts d’un vehicle de tres estrelles respecte al de dues és d’un 

3,97%, mentre que entre un de quatre i un de tres creix fins al 7,83%. La diferència 

més notable es produeix entre els vehicles de 4 i 5 estrelles on la reducció és del 

26,3%, és a dir, en vehicles de 5 estrelles es produeixen menys d’una quarta part 

dels morts que els que es registren en vehicles de 4 estrelles. 

 Ferits greus cada 1.000 vehicles: En aquest tipus de ferits, la disminució entre 

estrelles està molt més accentuada però, a mesura que els vehicles obtenen més 

estrelles, el benefici que s’obté (menys ferits greus) és menor. La reducció d’un 

vehicle de tres estrelles respecte a un de dues és del 19,4% mentre que entre un de 

4 i un de 3 és del 17,1%.Finalment, entre un de 5 i un de 4 és del 12,1%, 

s’aconsegueix menys de la meitat de millora que en el cas dels morts cada 1.000 

vehicles. 

Fig. 4.12. Víctimes cada 1000 vehicles segons la classificació Euro NCAP del vehicle. Font: 

Elaboració pròpia 
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 Ferits lleus cada 1.000 vehicles: El nombre de ferits lleus disminueix més 

accentuadament a mesura que augmenta el nombre d’estrelles. Així, la diferència 

entre els vehicles de 3 i els de 2 és del 5,5%, entre els de 4 i els de 3 és del 8,3% i, 

entre els vehicles 5 estrelles i els de 4, la reducció és del 10,1%. 

 Il·lesos cada 1.000 vehicles: El nombre d’il·lesos augmenta sempre, de manera 

que, els vehicles amb més estrelles també són els que mantenen més ocupants 

sense ferides de cap tipus. Tot i que la diferència entre els vehicles de 2 i 3 estrelles 

és poc significativa (1,0%), entre els de 4 i 3 ja és del 3,3% i entre els de 5 i 4 

s’amplia encara més, al 8,3%. 
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Si s’analitzen les víctimes (morts, ferits greus i lleus) i il·lesos respecte al nombre 

d’involucrats (Fig. 4.14), es mantenen les tendències observades amb les víctimes i il·lesos 

segons el nombre de vehicles accidentats: 

Fig. 4.13. Víctimes segons cada grau de lesivitat i segons la classificació Euro NCAP del 

vehicle per cada mil vehicles. Font: Elaboració pròpia 
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 Morts cada 1.000 involucrats: La disminució del nombre de morts és més important 

a mesura que augmenten les estrelles dels vehicles que es comparen entre si. Tot i 

que la disminució de morts d’un vehicle de tres estrelles respecte al de dues és 

insignificant (0,7%), entre un de quatre i un de tres creix fins al 4,52%, però la 

diferència més important es produeix entre els vehicles de 4 i 5 estrelles, on la 

reducció és del 25,3%, el mateix ordre de magnitud que en els morts cada 1.000 

vehicles. 

 Ferits greus cada 1.000 involucrats: En aquest tipus de ferits, la disminució entre 

estrelles està molt més accentuada però, a mesura que els vehicles obtenen més 

estrelles, el benefici que s’obté (menys ferits greus) és menor. La reducció d’un 

vehicle de tres estrelles respecte a un de dues és del 16,7% mentre que entre un de 

4 i un de 3 és del 14,1%.Finalment, entre un de 5 i un de 4 és del 10,9%, 

s’aconsegueix menys de la meitat de millora que en els morts cada 1.000 

involucrats. 

 Ferits lleus cada 1.000 involucrats: El nombre de ferits lleus disminueix més 

accentuadament a mesura que augmenta el nombre d’estrelles. La diferència entre 

els vehicles de 3 i els de 2 és del 2,3%, entre els de 4 i els de 3 és del 5,1% i, entre 

els vehicles 5 estrelles i els de 4, la reducció és del 8,9%. 

 Il·lesos cada 1.000 involucrats: Així com el nombre d’il·lesos també augmenta 

sempre, en el cas que la referència són els involucrats, es produeix una diferència 

més accentada, de manera que, entre els vehicles de 2 i 3 estrelles, la reducció és 

del 3,8% (1,0% amb els vehicles com a referència), entre els de 4 i 3 és del 6,3% 

(3,3% amb els vehicles com a referència) i entre els de 5 i 4 s’amplia al 9,4% (8,3% 

amb els vehicles com a referència). 

Si s’analitzen els vehicles no classificats, s’observa que produeix una diferència superior a 

la registrada amb els vehicles com a referència, s’ocasionen més morts cada 1.000 

involucrats que els qualificats amb 2 estrelles però l’augment és del 34,0% (15,1% amb els 

vehicles com a referència). En el cas dels ferits greus, se’n produeixen més en els vehicles 

no classificats que en els vehicles de 3, 4 i 5 estrelles (augment del 2,1%, 18,9% i 33,4% 

respectivament). Es produeixen més ferits lleus que en els vehicles de 5 estrelles (augment 

del 7,9%). En el cas dels il·lesos, el nombre és pràcticament el mateix que en els vehicles 

de 4 estrelles (2 persones de diferència) i un 8,2% menor que en el vehicles de 5 estrelles. 
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4.1.2.1 Posició dels ocupants al vehicle 

A la Fig. 4.15 s’han seleccionat els ocupants del vehicle que pateixen les pitjors 

conseqüències (morts i ferits greus) i s’han dividit en dos grups: conductors i passatgers 

davanters. S’observa com la tendència és la mateixa que amb les víctimes en general, és a 

dir, el nombre de conductors i passatgers que circulaven en models de vehicles valorats 

amb més estrelles Euro NCAP disminueix de forma monòtona. 

En el cas dels vehicles no classificats, es registren un nombre menor tant de conductors 

com de passatgers davanters que en els vehicles de 2 estrelles. 

En qualsevol dels grups, la suma de conductors morts i ferits greus és menor que la de 

passatgers davanters, es dedueix que aquests últims són els que surten més mal parats en 

cas d’accident de trànsit. La diferència entre conductors i passatgers davanters és 

Fig. 4.14.Víctimes segons cada grau de lesivitat i segons la classificació Euro NCAP del 

vehicle per cada mil involucrats. Font: Elaboració pròpia 
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pràcticament la mateixa a cada grup (entre 10 i 15 passatgers davanters cada 1.000 

ocupants involucrats). 

 

Els conductors que han patit ferides lleus mantenen la tendència comentada amb les 

víctimes segons els vehicles i segons els involucrats als accidents. Tot i això, pràcticament 

els mateixos passatgers davanters pateixen lesions d’aquesta severitat. 

4.1.2.2 Ús dels sistemes de retenció 

El cinturó de seguretat i els sistemes de retenció infantil (SRI) són dos sistemes de 

seguretat passiva que influeixen en gran manera en l’estat final dels ocupants en cas de 

produir-se un accident de trànsit. Segons els resultats obtinguts, són àmpliament utilitzats 

pels usuaris de les carreteres catalanes. 

 Cinturó SRI 

Ús correcte 96,24% 94,47% 

Ús incorrecte o no ús 3,76% 5,53% 

Fig. 4.15. Víctimes mortals i ferits greus per cada mil ocupants i segons la classificació 

Euro NCAP. Font: Elaboració pròpia 

Taula 4.3. Percentatges d'ús dels sistemes de retenció 
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L’ús del cinturó de seguretat per part dels ocupants dels vehicles és clau a l’hora de salvar 

vides. Aquesta afirmació es reflecteix a la Fig. 4.16, on es mostra la diferència de lesivitat 

entre els usuaris que el duien cordat i els que no. 

Es produeix una gran diferència en qualsevol tipus de víctima i en els il·lesos. El fet de no 

utilitzar el cinturó de seguretat fa augmentar els morts al 5,6% quan, en les dades 

registrades en accidents on s’utilitzava aquest element de seguretat passiva, no hi havia 

pràcticament cap persona morta. L’augment de ferits greus encara és més accentuat, 

passa del 2,0% al 15,1% de les víctimes. També s’eleva el nombre de ferits lleus des del 

49,8% al 66,7% de les víctimes. Els il·lesos comptabilitzen pràcticament la meitat (47,8%) 

dels involucrats que utilitzaven el cinturó mentre que aquest grup només representa una 

mica més de la cinquena part de les víctimes (12,6%) que no portaven cinturó. 

Es corrobora que la utilització d’aquest sistema de seguretat passiva té molta més 

incidència que el nombre d’estrelles amb el que estigui puntuat un vehicle. De fet, el 

nombre de víctimes mortals que no portaven cordat el cinturó de seguretat és d’un ordre de 

magnitud superior a 10 vegades el nombre de víctimes mortals que el tenien cordat. 
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Si s’estratifica l’ús del cinturó de seguretat i del SRI segons la classificació d’estrelles Euro 

NCAP, es demostra l’ús massiu d’aquests sistemes de seguretat passiva per part dels 

usuaris. Tot i això, en els vehicles no classificats es registren els valors mínims d’ús del 

cinturó de seguretat i, l’ús del SRI només és menor en els vehicles de 2 estrelles. 

Fig. 4.16. Lesivitat segons l'ús del cinturó. Font: Elaboració pròpia 
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4.1.2.3 Franja d’edat dels involucrats 

Dins de l’estudi de la seguretat a l’automòbil, un dels temes recurrents és la diferent 

vulnerabilitat dels ocupants. És conegut que la resistència a les condicions d’un impacte 

són diferents per a una persona de 35 anys que per a una de 80. Aquest fet es veu reflectit 

en la Fig. 4.18, que mostra els morts per mil involucrats del propi grup d’edat. Es pot 

observar que el grup més vulnerable és clarament el de més de 65 anys. A partir de la 

franja de 35-50 anys, que és la menys vulnerable, aquest indicador de vulnerabilitat és 

creixent amb l’edat. 

La seguretat infantil ha estat un dels temes de principal preocupació en seguretat viària i les 

evolucions tecnològiques i de normativa en aquest sentit han fet que la vulnerabilitat 

d’aquest col·lectiu disminuís considerablement. Tot i això, tal com es mostra a la Fig. 4.18, 

és un grup d’edat que té més morts per mil involucrats que de 18 a 35 anys. 

Fig. 4.17. Percentatge ús dels sistemes de retenció segons classificació Euro NCAP. Font: 

Elaboració pròpia 
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4.1.2.4 Significança estadística 

4.1.2.4.1  Factors de risc 

L’anàlisi general de les dades aporta una visó global dels possibles factors que poden 

influenciar en la lesivitat en accidents de trànsit. 

Les dades de l’anàlisi general, indiquen que la proporció de vehicles de cinc estrelles al 

parc mòbil ha augmentat als últims anys i actualment un 59% dels vehicles accidentats han 

estat avaluats per Euro NCAP. 

D’altra banda, queda palès que l’ús del cinturó és un factor clau en els resultats de lesions 

en un accident de trànsit. Tot i això, degut a que Euro NCAP només avalua vehicles 

suposant un ús correcte del cinturó de seguretat, aquest paràmetre no es tindrà en compte 

per a posteriors anàlisis.  

Altres possibles factors que sembla que influencien en el risc de patir lesions de trànsit són 

la posició en el vehicle i l’edat de l’ocupant. A part d’aquests factors extrets de l’anàlisi 

general, s’estudiarà també la possible incidència de factors com la massa del vehicle (a 

partir de la tara) o la data de primera matriculació. 

Fig. 4.18. Morts per cada mil involucrats segons edat. Font: Elaboració pròpia 
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Pel que fa a l’edat dels ocupants, s’ha buscat la possible relació d’aquesta amb la mortalitat 

dels ocupants, representant gràficament els morts entre mil ocupants d’una edat 

determinada segons l’edat tal com es pot veure a la Fig. 4.19. 
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Es pot observar una certa tendència potencial o polinòmica de segon grau ja que entre 30 i 

40 anys la mortalitat disminueix en gran mesura mentre que a partir de 60 es dispara. Tot i 

que les dades tenen una variança important, l’edat s’introduirà com a factor per a les 

possibles regressions. 

Seguidament, l’estudi de la mortalitat en funció del pes del vehicle a partir de la tara no 

aporta informació important sobre si existeix una relació directa. Igual que anteriorment, 

s’ha representat gràficament el nombre de morts entre mil ocupants que viatjaven en un 

vehicle amb una tara determinada i la tara (Fig. 4.20). 

Fig. 4.19. Gràfica de dispersió entre l'edat i els morts per cada mil involucrats. Font: 

Elaboració pròpia 
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En aquest cas, les dades semblen estar molt més properes però això és degut a l’existècia 

de dades molt marginals amb valors de mortalitat molt elevats. Això impedeix determinar 

una clara tendència de les dades que també pot ser degut a que la tara pot no ser un 

indicador fiable del pes de vehicle ja que aquest pot anar més o menys carregat 

independentment de la seva tara. Tot i això, el pes real del vehicle en el moment de 

l’accident és una dada no disponible i per tant no ñes possible corroborar aquesta 

afirmació. Tot i que no s’observi una tendència clara, cal comprovar si interaccionant amb 

algú altre factor esdevé determinant per a la sortida. 

Un altre factor que es considera que pot ser altament influent sobre la mortalitat dels 

accidents és l’antiguitat dels vehicles, representat a les dades d’estudi com la data de 

primera matriculació. Per tal de poder representar gràficament aquest factor s’ha definit la 

mortalitat cada mil ocupants que han tingut un accident amb un vehicle matriculat en un any 

concret i s’ha graficat front a l’any de amtriculació. D’aquesta forma s’obté una gràfica com 

la de la Fig. 4.21. Aquesta gràfica s’ha focalitzat en els anys entre 1997 i 2012 ja que les 

dades de matriculacions anteriors són molt baixes en nombre i a més abans de 1997 no hi 

havia cap resultat d’Euro NCAP i per tant l’opció de ser avaluat pel programa no existia.  

És pot observar una clara tendència a la baixa bastant lineal, això corrobora el fet que la 

seguretat dels vehicles en els últims anys ha avançat molt i per tant un dels factors de la 

Fig. 4.20. Gràfica de dispersió de la tara i els morts per cada mil involucrats. Font: 

Elaboració pròpia 
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gran disminució de la mortalitat a les carreteres als ultims anys és, en part, la millora en 

seguretat dels vehicles. Tot i això, no es pot afirmar ni que aquest sigui l’únic factor ni que 

aquest augment en la segureta sigui degut a la implantació del programa Euro NCAP. 

És per això que s’afegirà com a factor en la regressió per a trobar un paràmetre de risc. 
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Com ja s’ha comentat anteriorment, l’anàlisi dels factors per separat no aporta informació 

determinant sobre la influència dels mateixos sobre la resposta però ajuda a escollir les 

variables a incloure en la regressió. És per això que cal també veure si existeix alguna 

relació entre els factors que pugui determinar que una interacció entre ells comporti una 

influència en la resposta.  

Per aquesta raó s’ha realitzat el gràfic de la Fig. 4.22, en el que no es pot observar cap 

relació marcada entre els factors. L’única possible relació que es pot intuir és l’augment del 

pes del vehicle amb els anys ja que la tara augmenta amb l’any de primera matriculació. 

Tot i que el que realment augmenta és el nombre i la variància de les dades. 

 

Fig. 4.21. Gràfica de dispersió entre l'any de primera matriculació i els morts per cada mil 

involucrats. Font: Elaboració pròpia 
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4.1.2.4.2 Regressió logística 

 

Tal com s’explica a la secció de metodologia, es realitzen dues regressions logístiques, una 

amb la resposta ordinal i la segona amb la resposta binària. 

Pel que fa a la regressió logística binària, han resultat significatius els factors de la zona en 

la que s’ha produït l’accident, els sexe de l’ocupant, la posició dins del vehicle, l’any de 

matriculació del vehicle i la tara. 

Els coeficients obtinguts són els següents: 

Constant 19,9386 

Zona de l’accident 0,446594 

Sexe 0,596795 

Posició 0,0748406 

Any matriculació -0,0094553 

Tara -0,0008863 

Taula 4.4. Valor obtinguts a la regressió logística binària. 

Fig. 4.22. Matriu de dispersió entre l'any de primera matriculació, la tara i l'edat. Font: 

Elaboració pròpia 
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Tot i que tots els paràmetres resulten significatius, la influència d’alguns dels factors és molt 

reduïda doncs els seus coeficients són molt propers a zero. 

Analitzant les raons de probabilitat es confirma la baixa influència d’aquests factors, tal com 

es mostra a la Taula 4.5. 

 Raó de probabilitats IC inferior IC superior 

Zona de l’accident 1,56 1,52 1,61 

Sexe 1,82 1,77 1,87 

Posició 1,08 1,07 1,09 

Any matriculació 0,99 0,99 0,99 

Tara 1,00 1,00 1,00 

Degut a que la regressió binària no ha aportat un paràmetre de risc suficientment ajustat a 

les dades que es disposen, es realitza una regressió logística ordinal. En aquesta regressió 

els factors que apareixen com a significatius són la tara, l’any de primera matriculació, el 

sexe de l’ocupant i la posició en el vehicle. Els coeficients obtinguts són: 

Constant 1 -11,3343 

Constant 2 -11,1645 

Constant 3 -10,3928 

Constant 4 -7,3230 

Constant 5 -5,6370 

Tara 0,000818 

Any 1ª matriculació 0,0050896 

Sexe -0,48377 

Posició -0,0513866 

Taula 4.5. Raons de probabilitats i intervals de confiança de la regressió logística binària 

Taula 4.6. Resultats de la regressió logística ordinal 
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Tot i que tots resulten estadísticament significatius, els coeficients de les variables “tara”, 

“any 1ª matriculació” i “posició” són molt propers a zero i la seva influència és molt baixa. 

Aquest fet es corrobora també amb la Taula 4.7 on es mostren les raons de probabilitat que 

són molt properes a 1. 

 Raó de probabilitats IC inferior IC superior 

Tara 1,00 1,00 1,00 

Any 1ª matriculació 1,01 1,00 1,01 

Sexe 0,62 0,60 0,63 

Posició 0,95 0,94 0,96 

Degut a que els coeficients no són suficientment significatius, la regressió no es considera 

un bon estimador del risc i per tant, caldrà validar les dades amb els paràmetres explicats a 

la secció següent. 

4.1.2.4.3  Paràmetres de significança estadística 

Per tal de determinar si és estadísticament significativa la relació entre la disminució de la 

lesivitat amb l’augment de les estrelles, es calculen els paràmetres descrits a la 

metodologia obtenint la Taula 4.8. 

 

  No Classificat 2 Estrelles 3 Estrelles 4 Estrelles 5 Estrelles 

Il·lès 22804 1631 4462 17794 11736 

Ferit 27123 2364 5999 21185 11664 

TOTAL 49927 3995 10461 38979 23400 

Risc 0,5433 0,5917 0,5735 0,5435 0,4985 

DP 0,0448 0,0933 0,0750 0,0450 
 RR 1,0899 1,1871 1,1505 1,0904 1,0000 

Op. 1,1894 1,4494 1,3445 1,1906 0,9939 

OR 1,1967 1,4584 1,3528 1,1979 
 

Taula 4.7. Raons de probabilitat i intervals de confiança per a la regressió logística ordinal 

Taula 4.8. Paràmetres de significança estadística 
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Tal com s’explica a la metodologia, el risc és la probabilitat de que un ocupant que viatgi en 

un vehicle amb un nombre determinat d’estrelles tingui resulti ferit. D’aquesta forma es pot 

observar com el risc menor es troba en els vehicles de cinc estrelles i el major en el de 

dues. També s’observa una tendència a la disminució amb l’augment del nombre 

d’estrelles. Tot i això, pels vehicles no classificats, el risc és inclús menor que per als 

vehicles de quatre estrelles. Això pot ser degut a que en aquesta categoria de vehicles no 

classificats entren vehicles de gama alta que no passen Euro NCAP o vehicles tot terrenys 

que tampoc passen Euro NCAP ja que es veuen penalitzats en relació amb la seguretat 

real que solen oferir. Cal destacar que la natura dels assajos Euro NCAP provoca que 

vehicles amb un massa elevada tinguin uns requisits majors que vehicles més lleugers en 

relació a la seguretat real. El fet de que l’impacte frontal es realitzi contra una barrera 

deformable fixada a un bloc de gran massa, provoca que el xoc s’equipari amb un impacte 

a uns 55km/h amb un vehicle de les mateixes característiques. Quan aquests vehicles 

surten al carrer però, la massa mitjana dels vehicles és menor i per tant la probabilitat 

d’impactar amb un vehicle de massa menor és elevada. Aquest fet pot ser un factor que 

faci que el risc per a vehicles no classificats sigui tan baix. 

Com que els altres paràmetres són relatius amb una referència, cal establir aquesta 

referència. Tal com s’ha explicat a la metodologia, la referència són els vehicles de cinc 

estrelles que, a més, es conformen com el grup amb menor risc de lesió. 

Una vegada establerta aquesta referència es pot trobar la diferència de proporcions (DP) tal 

com s’ha explicat a la metodologia. Aquest paràmetre indica l’augment del risc de resultar 

lesionat en cas d’accident en el cas de viatjar en una categoria menys segura que la de 

cinc estrelles. Així per exemple, es pot observar que totes les altres categories són menys 

segures, ja que la DP és positiva per a totes. Aquestes tendències es corroboren amb els 

valors obtinguts per al risc de lesió (RR). 

Pel que fa als valors obtinguts d’oportunitat (Op.) i d’oportunitat relativa (OR), es pot 

observar que en el cas de tres estrelles, viatjar en un vehicle d’aquestes característiques 

augmenta el risc de lesió en un 34,45% respecte a viatjar en un vehicle cinc estrelles. Com 

que l’oportunitat relativa és major que 1 en tots els casos, es confirma que viatjar en un 

vehicle que no sigui de cinc estrelles Euro NCAP augmenta sempre la probabilitat de risc 

de lesió. De fet, és com a mínim un 19,67% més probable patir lesions si no es viatja en un 

vehicle cinc estrelles. 

Un últim pas per establir la significança estadística dels paràmetres cal determinar els 

intervals de confiança. 

Tal com es pot veure a la Fig. 4.23 en la que es representen gràficament els intervals de 

confiança de les probabilitats de risc, es pot observar que el de cinc estrelles no coincideix 
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amb cap altre i per tant es pot afirmar que és la probabilitat de resultar ferit és 

significativament menor. El mateix passa quan passem d’un vehicle de 3 a un de quatre 

estrelles.  

Pel que fa als altres no espot treure cap dada concloent ja que els intervals es superposen. 

 

4.1.3 Resultats i anàlisi de dades d’accidents investigats en profunditat 

4.1.3.1 Anàlisi general de les dades 

Tal com s’explica a la metodologia, la naturalesa de les dades no permet fer una anàlisi que 

ofereixi resultats estadísticament significatius, sinó que permet realitzar una anàlisi 

qualitativa de les dades que permetin validar les conclusions obtingudes mitjançant l’anàlisi 

macro estadística. 

En aquest apartat es descriurà breument la seqüència dels accidents estudiats. També es 

poden trobar els informes de la col·lisió amb tota la informació corresponent a la 

cinemàtica, col·lisió i característiques dels vehicles a l’Annex C. 

 

 

Fig. 4.23. Intervals de confiança per al risc de resultar ferit. Font: Elaboració pròpia 
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4.1.3.1.1 Cas 1 

El primer accident analitzat és un accident frontal entre un Ford Focus i un Fiat Punto amb 

el resultat d’una persona morta i dos ferits greus. Tot i que les causes de l’accident no són 

rellevants per a l’anàlisi a realitzar, crida l’atenció que es tracti d’un accident frontal en una 

via de doble sentit amb separació. El fet es que un dels dos vehicles anava en contra 

direcció i va impactar contra l’altre. Possiblement, el fet de que fos de nit pot influir en les 

causes de l’accident. 

Pel que fa als ocupants dels vehicles, en el Ford Focus viatjava una dona de 48 anys que 

va resultar greument ferida. En canvi en el Fiat Punto viatjaven un home i una dona. La 

dona, de 28 anys,  n’era la conductora i va resultar morta. L’home, de 34 anys,  viatjava 

com a passatger davanter i va resultar ferit greu. 

Vehicle Posició Sexe Edat Resultat 

Ford Focus Conductor Dona 48 Greu 

Fiat Punto Conductor Dona 28 Morta 

Fiat Punto Passatger dav. Home 34 Greu 

Les condicions meteorològiques no eren adverses i la calçada estava seca, per aquesta raó 

s’estima un coeficient de fricció de 0,8.  

Per tal de poder fer una estimació de velocitat inicial, es comparen les deformacions del 

vehicle accidentat amb les corresponents a les sofertes pel mateix vehicle en l’assaig Euro 

NCAP, tal com mostra la Fig. 4.24. 

 

Taula 4.9. Informació sobre els ocupants 

Fig. 4.24. Comparació dels danys reals amb Euro NCAP. Font: Elaboració pròpia 
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A partir d’aquesta anàlisi, s’estableix una velocitat d’entre 55 i 65 km/h per al Ford Focus i 

de 55 i 65km/h per al Fiat Punto. 

Una vegada estimada la velocitat, es realitza la simulació mitjançant el programa PC-Crash 

®, tal com mostra la Fig. 4.25. 

 

Una vegada realitzada la simulació, s’obtenen els valors següents: 

 

 Ford-Focus 1.6 16V Fiat-Punto 1.2 

Velocitat inicial [km/h] 60 55 

Delta V [km/h] 50,1 41,55 

EBS [km/h] 47,16 65,90 

 

Fig. 4.25. Vista de la simulació amb PC-Crash®. Font: PC-Crash® 

Taula 4.10. Valors obtinguts de la simulació de l'accident 
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4.1.3.1.2 Cas 2 

Pel que fa al segon accident estudiat, es tracta també d’un accident nocturn, en aquest cas 

entre un Seat Ibiza i un Fiat Dobló amb el resultat d’una persona morta i un ferit greu. 

L’accident va tenir lloc en una via de doble sentit i una sola calçada sense separació. 

Les condicions meteorològiques eren favorables i s’estima un coeficient de fricció d’entre 

0,7 i 0,8. 

Pel que fa als ocupants dels vehicles, al Seat Ibiza viatjava tant sols el conductor, home, de 

45 anys i que va resultar mort. En el Fiat Dobló viatjava també un home, en aquest cas de 

53 que va resultar ferit greu. 

 

Vehicle Posició Sexe Edat Resultat 

Seat Ibiza Conductor Home 45 Mort 

Fiat Dobló Conductor Home 53 Greu 

Pel que fa a l’estimació de velocitat a partir de l’anàlisi comparativa dels patrons de 

deformació de l’assaig d’Euro NCAP, s’estima una velocitat d’entre 60i 70 km/h per als dos 

vehicles. 

 

 

Taula 4.11. Dades dels ocupants 

Fig. 4.26. Comparació dels danys a l'accident real i a l'assaig Euro NCAP. Font: Elaboració 

pròpia 
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A partir d’aquesta estimació de velocitat es realitza la simulació de PC-Crash®, fixant el 

punt de màxima intrusió de l’impacte, tal com mostra la Fig. 4.27. En aquesta imatge es pot 

apreciar en blau la direcció de les forces d’intrusió i de color lila el con de fricció entre els 

vehicles. També s’aprecien unes línies negres que surten de les rodes posteriors que 

indiquen la trajectòria immediatament posterior a l’impacte. 

 

Duent a terme aquesta simulació, s’obtenen els resultats següents: 

 

 Seat-Ibiza 1.2 Fiat-Doblo 1.2 

Velocitat inicial [km/h] 72 63 

Delta V [km/h] 55,43 50,32 

EBS [km/h] 53,64 72,63 

 

Fig. 4.27. Vista de la simulació de l'accident. Font: PC-Crash® 

Taula 4.12. Valor obtinguts de la simulació 



Desenvolupament d’una metodologia de comparació de la Lesivitat soferta en accidents de trànsit i la puntuació obtinguda 

pels vehicles accidentats a Euro NCAP  Pág. 69 

 

4.1.3.1.3 Cas 3 

El tercer cas consisteix en un impacte frontal excèntric entre un Opel Astra i un Citroën C4 

amb el resultat d’una persona morta i una ferida greu. Aquest accident  es produeix també 

en una via de doble sentit i calçada única sense separació. En aquest cas es tracta d’un 

accident en un tram recte i de dia. Per aquestes raons, s’estima un coeficient de fricció de 

0,8. 

Pel que fa a la informació relativa als ocupants, en els dos vehicles hi viatjaven tant sols els 

conductors. L’Opel Astra era conduït per una dona de 59 anys que va resultar morta. El 

Citroën, en canvi el conduïa un home de 26 anys que van resultar ferit greu. 

 

Vehicle Posició Sexe Edat Resultat 

Opel Astra Conductor Dona 59 Mort 

Citroën C4 Conductor Home 26 Greu 

En aquest accident, degut a les fotografies disponibles no s’ha pogut  fer una comparativa 

directa amb les deformacions sofertes pels vehicles a Euro NCAP. És per això que 

s’analitzen les deformacions de forma directa, en una estimació que dóna un rang de 

velocitats major. S’estima una velocitat d’entre 75 i 90 km/h per ambdós vehicles. 

Amb l’ajuda de la resta d’evidències i, sobretot de les posicions finals del vehicle, es realitza 

la simulació per tal de reconstruir la cinemàtica de l’accident. 

Taula 4.13. Dades dels ocupants 
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Amb la simulació s’obtenen els resultat següents: 

 

 Citroen-C4 1 .4i Opel-Astra 1.6 

Velocitat inicial [km/h] 83 78 

Delta V [km/h] 65,72 61,28 

EBS [km/h] 74,43 81,49 

4.1.3.1.4 Cas 4 

El quart accident es tracta d’un xoc frontal entre un Citroën C4 i un Seat ibiza i un posterior 

impacte d’un Citroën Xsara Picasso. En aquest cas, el tercer vehicle no es tindrà en compte 

ja, tot i que les causes de l’accident que pateix és l’accident previ entre els altres dos 

vehicles, les conseqüències no estan relacionades ja que impacta contra una tanca i no 

interacciona amb els altres vehicles. 

L’accident té lloc a una carretera de doble sentit i una sola calçada sense separació, en un 

tram recte i de dia. 

Fig. 4.28. Vista 3D de la simulació de l'accident moments després de la màxima intrusió. Font: 

PC-Crash® 

Taula 4.14. Valors obtinguts de la simulació de l'accident 



Desenvolupament d’una metodologia de comparació de la Lesivitat soferta en accidents de trànsit i la puntuació obtinguda 

pels vehicles accidentats a Euro NCAP  Pág. 71 

 

Per l’estat de la calçada s’estima un coeficient de fricció de 0,7. 

Pel que fa als ocupants, cal destacar que en el Citroën C4 hi viatjaven ocupants d’avançada 

edat, fet que molt probablement ha afavorit que el resultat lesiu fos molt pitjor al que 

s’hauria d’esperar en un accident d’aquest tipus. A més, de la investigació de l’accident es 

desprèn que l’ocupant posterior dret de l Citroën  tant sols usava la banda abdominal del 

cinturó i no pot ser considerat en un estudi d’aquest tipus. D’altra banda, també cal 

destacar que es tracta d’un accident totalment frontal mentre que a Euro NCAP l’assaig 

frontal és excèntric. Això també afecta a que els resultats de lesions puguin ser pitjors 

doncs el pols d’acceleració que pateixen els ocupants és més sever en xocs completament 

frontals [22]. Al Seat Ibiza tant sols hi viatjava el conductor, va resultar ferit lleu. 

 

Vehicle Posició Sexe Edat Resultat 

Seat Ibiza Conductor Home 45 Lleu 

Citroën C4 Conductor Home 63 Lleu 

Citroën C4 Passatger posterior dret Dona 65 Morta 

Citroën C4 Passatger davanter Dona 93 Greu 

Com s’ha comentat anteriorment, es tracta d’un accident completament frontal i la 

comparació amb Euro NCAP cal fer-la tenint en compte aquest aspecte, ja els patrons de 

deformació són molt diferents. És per això que mitjançant l’anàlisi de les deformacions dels 

vehicles, s’estima una velocitat d’entre 45 i 60 km/h per ambdós vehicles. 

Taula 4.15. Dades dels ocupants 
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Amb aquestes dades es realitza la corresponent simulació, tal com mostra la Fig. 4.30. 

 

 

 

Fig. 4.29. Imatge dels vehicles situats en el punt de màxima intrusió. Font: Mossos 

d’Esquadra 

Fig. 4.30. Simulació de l'accident en el punt de màxima intrusió. Font: PC-Crash® 
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Finalment s’obtenen els resultats següents: 

 

 Citroen-C4 1 .4i Seat-Ibiza 1.2 12V 

Velocitat inicial [km/h] 46 52 

Delta V [km/h] 41,93 46,15 

EBS [km/h] 40,26 56,68 

4.1.3.1.5 Cas 5 

El cinquè i últim cas investigat, es tracta d’una col·lisió frontal entre un Honda Accord i un 

Nissan Primera amb una persona morta i una ferida greu. Igual que en la majoria dels 

casos, es tracta d’una via de doble sentit i una sola calçada. 

Les condicions ambientals eren favorables i la calçada estava seca, es considera un 

coeficient de fricció de 0,8. 

Pel que fa als ocupants, tant sols hi viatjaven els conductors dels dos vehicles. El conductor 

de l’Honda Accord era un home de 46 anys que va resultar mort. El conductor del Nissan 

Primera, de 49 anys, va resultar ferit greu. 

Vehicle Posició Sexe Edat Resultat 

Honda Accord Conductor Home 46 Mort 

Nissan Primera Conductor Home 49 Greu 

El vehicle Honda, no és comparable amb les deformacions tipus d’Euro NCAP doncs els 

serveis d’emergència van haver de tallar gran part del sostre i no es poden visualitzar les 

deformacions de forma qualitativa. Tot i això, es pot realitzar la comparativa amb el Nissan 

Primera, tal com mostra la Fig. 4.31. S’estima una velocitat d’entre 55 i 70 km/h per als dos 

vehicles. 

Taula 4.16. Resultats obtinguts de la simulació 

Taula 4.17. Dades dels ocupants 
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A partir d’aquesta estimació es realitza la simulació corresponent, tal com mostra la Fig. 

4.32. 

 

S’obtenen així els resultats següents: 

 

 

Fig. 4.32. Vista 3D de la simulació realitzada abans de l'impacte. Font: PC-Crash® 

 

Fig. 4.31. Comparació dels danys reals amb els soferts a l'assaig Euro NCAP. Font: 

Elaboració pròpia 
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 Honda-Accord EU 1.6 16V Nissan-Primera 2.2 TD acenta 

Velocitat inicial [km/h] 70 50 

Delta V [km/h] 63,81 38,94 

EBS [km/h] 56,23 60,63 

4.1.3.2 Comparativa 

Una vegada analitzats tots els accidents estudiats en el present projecte, se n’utilitzarà un 

per, de forma qualitativa, veure si un ocupant té uns resultats menys lesius en un vehicle 

amb un major nombre d’estrelles. Amb aquest propòsit, es pren el cas 3. 

Aquest accident, consistent entre un xoc frontal entre un Citroën C4 i un Opel Astra, 

comparteix molts trets característica amb un xoc d’Euro NCAP frontal. Per una banda, la 

configuració és molt similar doncs es tracta d’un impacte frontal excèntric amb un 

solapament d’aproximadament el 40% del frontal del vehicle. 

 

A més els paràmetres energètics són similars als que s’obtindrien en un impacte 

EuroNCAP frontal. 

 

Taula 4.18. Resultats obtinguts a partir de la simulació 

Fig. 4.33. Representació de l'abast del 40% del frontal d'un vehicle. Font: Elaboració pròpia 
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 Citroen-C4 1 .4i Opel-Astra 1.6 

Velocitat inicial [km/h] 83 78 

Delta V [km/h] 65,72 61,28 

EBS [km/h] 74,43 81,49 

Encara que no es coneguin els pesos ni alçades dels ocupants, per l’edat dels dos es pot 

assimilar que encaixen en el perfil dels dummies utilitzats per Euro NCAP (i per la gran 

majoria de normatives arreu del món) en aquest assaig. Tot i això, cal destacar que 

l’ocupant de l’Opel Astra és una dona i els paràmetres biomecànics en quant a pes i alçada 

es refereix solen ser menor que per als homes i això pot perjudicar l’ocupant. Malgrat tot, si 

la dona en qüestió no té una alçada fora de paràmetres normals, aquest efecte és molt 

menor que altres intrínsecs a l’accident com la velocitat o la configuració. 

Pel que fa als resultats, es pot observar que la conductora del vehicle de quatre estrelles 

resulta morta mentre que e de cinc resulta ferit greu en un accident amb uns valors 

energètics molt similars. 

 

Vehicle Posició Sexe Edat Delta v Resultat Estrelles 

Opel Astra Conductor Dona 59 65,72 Mort 4 

Citroën C4 Conductor Home 26 61,28 Greu 5 

Tot i que s’ha pres l’accident més similar a l’assaig Euro NCAP corresponent, cal anar amb 

compte a l’hora de treure conclusions doncs en un accident influeixen molts altres factors 

dels quals no se’n té coneixement i la seva influència en el resultat d’un accident pot ser 

major de l’esperada. 

Taula 4.19. Paràmetres energètics de l'accident. 

Taula 4.20. Dades dels ocupants, lesions i puntuació Euro NCAP del vehicle en el que 

viatjaven 



Desenvolupament d’una metodologia de comparació de la Lesivitat soferta en accidents de trànsit i la puntuació obtinguda 

pels vehicles accidentats a Euro NCAP  Pág. 77 

 

4.1.4 Resultats i anàlisi de les dades de vianants 

4.1.4.1 Anàlisi prèvia de les dades 

Les dades d’accidents del SIDAT, també inclouen víctimes vianants. Aquestes dades s’han 

exclòs de l’anàlisi principal per a ser tractades en aquest apartat ja que es considera que la 

naturalesa d’un accident de vianants és molt diferent i així ho corroboren els assajos Euro 

NCAP. 

Igual que en l’anàlisi dels accidents habituals, en primer lloc és necessària una anàlisi 

global de les dades per tal d’entendre la naturalesa de les mateixes i identificar tendències. 

En total es tenen 10.077 víctimes d’accidents de trànsit que són vianants des de 2007. 

D’aquests un 42% han estat atropellats per vehicles que no han estat classificats per Euro 

NCAP. D’entre els vehicles classificats, la majoria són els de dues estrelles representant un 

56%. Cal destacar que tant sols hi ha un vehicle de 4 estrelles i s’haurà de tenir en compte 

en el moment de l’anàlisi ja que els resultats que es desprenguin per a aquest valor de 

classificació Euro NCAP no es podran tenir en compte. 

 

D’altra banda, cal analitzar la lesivitat general dels ocupants. Per poder analitzar-ho, s’ha 

representat gràficament el nombre de casos de la lesivitat. Per fer-ho s’ha codificat el grau 

de lesió de la següent forma: 

Fig. 4.34. Percentatge de vianants atropellats segons les estrelles del vehicle. Font: 

Elaboració pròpia 
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Il·lès 0 

Rebutja assistència sanitària 1 

Amb assistència sanitària o SAMU en el lloc 

de l’accident i sense trasllat a hospital o 

centre sanitari 

2 

Hospitalització fins a 24 h 3 

Ferit greu: hospitalització superior a 24 h 4 

Mort (dins 24 h posteriors accident) 5 

Així, es pot observar que en la gran majoria dels casos, les víctimes no han estat 

traslladades a l’Hospital o si ho han estat, ha estat per un periode inferior a 24h. Això 

suposa que la gran majoria de les víctimes, el 80,9% del total han resultat ferides lleus. 

 

Taula 4.21. Codificació de la lesivitat 

Fig. 4.35. Distribució de la lesivitat. Font: Elaboració pròpia 
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Aquest altíssim nivell d’un grau baix de lesivitat es pot explicar pel gran nombre d’accidents 

que tenen lloc en zona urbana, tal com es pot veure a la Fig.4. 36. 

 

El fet que gairebé un 90% de les víctimes hagin estat atropellades en zona urbana respon a 

la major interacció entre diferents usuaris de la via que hi en aquesta zona respecte a la 

carretera. 

Aquest elevat percentatge d’accidents en zoan urbana front al nombre d’accidents en 

carretera és també un factor que explica la baixa lesivitat de les vícitimes doncs la velocitat 

dels vehicles en zona urbana és molt més baixa. 

Finalment, cal veure la distribució de les edats de les víctimes per tal d’identificar, en cas 

que existeixi, un col·lectiu de risc. 

Tot i això, tal com mostra la Fig. 4.37, l’edat de les víctimes no sembla seguir cap distribució 

reconeixible i tampoc existeix una franja d’edat amb un nobre de casos excessivament 

elevat. 

Fig.4. 36. Distribució dels accidents segons la zona on s'han produït. Font: Elaboració pròpia 
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Tot i que l’edat no sembla un factor determinant que afecti a la freqüència dels accidents, sí 

que pot ser-ho pel que fa a la seva gravetat. Tal com es pot veure a la Fig. 4.37, en la que 

s’ha representat gràficament el nombre de morts per a cada mil involucrats de la pròpia 

edat segons l’edat de la víctima, la mortalitat sembla augmentar amb l’edat. Cal destacar 

que s’han eliminat dos dades que s’han considerat marginals degut al baix nombre de 

casos de les edats a les que afectaven. Tot i això aquetes dades no feien mñes que 

confirmar la tendència detectada de l’augment de la fatalitat amb 

l’edat.

 

Fig. 4.37. Distribució del nombre d'atropellaments segons edat. Font: Elaboració pròpia 

Fig. 4.38. Morts per cada mil involucrats segons l'edat. Font: Elaboració pròpia 
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4.1.4.2 Significança estadística 

Tenint en compte tant sols les dades dels vianants, moltes de les dades del vehicle no es 

tenen en compte i en aquest estudi, no és necessària l’anàlisi dels possibles factors de risc 

ja que s’estudiarà la relació de la puntuació Euro NCAP amb la lesivitat directament amb els 

paràmetres definits, obtenint així la Taula 4.22. 

  
No 

classificats 
0 

Estrelles 
1 

Estrella 
2 

Estrelles 
3 

Estrelles 
4 

Estrelles 
5 

Estrelles 

P 0,5709 0,5581 0,5822 0,5661 0,5795 1,0000 0,4631 

1-P 0,4291 0,4419 0,4178 0,4339 0,4205 0,0000 0,5369 

DP 0,1078 0,5581 0,5822 0,5661 0,5795 1,0000 
 

RR 1,2328 1,2053 1,2573 1,2225 1,2513 2,1594 
 

Op. 1,3306 1,2632 1,3936 1,3047 1,3779 * 0,8625 

OR 1,5427 1,4645 1,6158 1,5127 1,5976 * 
 

La variable P és la probabilitat de ser hospitalitzat en ser atropellat per un vehicle segons la 

classificació Euro NCAP del propi vehicle. En aquest cas, la variable binària es defineix 

diferenciant entre les víctimes que han hagut de ser hospitalitzades i les que no. Com s’ha 

comentat a la secció referent a la metodologia, la diferenciació d’aquesta variable depèn en 

gran mesura dels objectius de l’estudi. En aquest cas no només s’estudia la lesivitat de 

l’accident sinó també la influència que pot tenir en l’activitat sanitària. El fet que una víctima 

sigui hospitalitzada no tant sols suposa un cost per a la sanitat pública sinó que també 

provoca la generació d’un transport en ambulància.  

Cal destacar que en el cas de vehicles classificats amb quatre estrelles, només hi ha un 

cas i per això les dades no són estadísticament representatives. 

 

Taula 4.22. Taula de contingència per als vianants 
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En el gràfic de la Fig. 4.39 s’observa l’evolució de la probabilitat de ser hospitalitzat segons 

la classificació Euro NCAP del vehicle. Cal destacar que per a quatre estrelles el resultat no 

és significatiu, tal com ja s’ha comentat amb anterioritat, i s’ha traçat amb un alínia 

discontinua el traç esperat. 

Es pot observar que la variació no és molt marcada però si que es veu una disminució per 

als vehicles de cinc estrelles, tal com es mostrava a la Taula 4.22. 

Tal com s’ha fet a l’anàlisi dels accidents entre vehicles, s’ha establert com a valor de 

referència els vehicles de cinc estrelles. D’aquesta forma, es pot observar que totes les DP 

són positives i per tant el vianant que és atropellat per un vehicle de cinc estrelles és el que 

té una menor probabilitat de ser hopitalitzat. De forma general també s’observa una certa 

disminució de l’hospitalització amb el nombre d’estrelles tot i que no és una diminució molt 

marcada ni monòtona. 

Pel que fa al paràmetre de risc relatiu, s’observa molt poca variabilitat entre els factors i per 

tant no se’n pot extreure informació rellevant.  

En canvi, el paràmetre d’oporunitat reflexa que els cotxes més perillosos pel que fa al risc 

de resultar hospitalitzat en cas de ser atropellat són els de 1 estrella en l’apartat de 

 

Fig. 4.39. Probabilitat de ser hospitalitzat segons la classificació Euro NCAP. Font: 

Elaboració pròpia 
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vianants. A més, el fet de ser atropellat per un vehicle que no tingui 5 estrelles en l’apartat 

de vianants, augmenta el risc de ser hospitalitzat en un mínim d’un 26%. 

El paràmetre d’oportunitat relativa indica que ser atropellat per un vehicle que no tingui cinc 

estrelles, bés perque en té menys o perque no ha estat avaluat per Euro NCAP, disminueix 

la probabilitat de ser hospitalitzat. 

Finalment, a la Fig. 4.40, estan representats els interval de confiança que mostren que 

entre quatre i cinc estrelles existeixen diferències significatives doncs els de cinc estrelles 

són més segurs. La resta no es pot afirmar que siguin diferents i destaca el cas de zero 

estrelles amb un interval de confiança molt elevat. 

 

4.1.5 Anàlisi dels accidents de vianants investigats en profunditat 

En primer lloc cal apuntar que s’han considerat tres possibles casos per a l’estimació de 

l’alçada del centre de gravetat dels vianants implicats. 

 

Fig. 4.40. Intervals de confiança per al risc de ser hospitalitzat. Font: Elaboració pròpia 
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Alçada CdG Home Dona 

Adult 1,2m 1m 

Nen 0,6m 0,6m 

4.1.5.1 Cas 1 

El primer cas estudia es tracta d’un atropellament en via interurbana fet que suposa que la 

velocitat d’impacte sigui excessivament elevada per tal de poder comparar directament els 

resultats amb la puntuació Euro NCAP del vehicle. 

El vianant atropellat era un home de 27 anys i per tant es considera la seva alçada com la 

d’un adult mitjà. 

A partir de les fotografies es determina el punt d’impacte, tal com mostra la Fig. 4.41. 

 

D’altra banda, els resultats dels càlculs per a l’estimació de velocitat són els següents: 

 

Taula 4.23. Alçada del CdG d'un persona segons sexe i edat 

Fig. 4.41. Punts d'impacte del vianant en el vehicle. Font: Mossos d’Esquadra 
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Dades Searle Collins Han & Brach Wood Stcherbecheff 

S [m] 7,1854 7,1854 7,1854 7,1854 7,1854 

β [º] 16,06202 
    H [m] 1,2 1,2 

   θ [º] 100 
    α[º] 0 
    µ 0,7 0,7 

   Edat [anys] 
  

Adult 
  Decel. [g] 

    
0 

Frontal 
   

baix 
 Resultats [km/h] 

     V. min veh 28,358 
    V. veh 67,019 
 

32,796 
 

25,423 

V atr 
 

25,567 
   V atr min 

   
19,354 

 V atr med 
   

32,321 
 V atr max 

   
43,456 

 Mitja 47,6885 25,567 32,796 32,321 25,423 

Per tal de calcular una velocitat concreta és fa la mitja de les mitges de les velocitats per a 

cada mètode: 

Velocitat estimada = 32,7591 km/h 

Pel que fa a la puntuació Euro NCAP, el vehicle en qüestió va obtenir un 46% de la 

puntuació total possible. El mapa de puntuacions per zones es pot relacionar amb la zona 

d’impacte de l’accident. Tal com mostra la Fig. 4.42. La zona del primer impacte està 

valorada amb verd i la del segon en vermell. 

Taula 4.24. Dades i resultats dels càlculs de la velocitat d'impacte 
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Les lesions sofertes per l’ocupant són contusions al tòrax i fractura del maxilar inferior. Això 

concorda amb la puntuació Euro NCAP doncs la lesió més greu es troba a la zona pitjor 

valorada i la part inferior del cos no ha sofert lesions. 

 

4.1.5.2 Cas 2 

Aquest segon cas es tracta d’un atropellament en via urbana a molt baixa velocitat. Es 

tracta d’un Mercedes classe A. 

El vianant atropellat es tracta d’una dona de 73 anys. Això pot provocar també que les 

lesions sofertes siguin majors que si un vianant més jove hagués patit el mateix 

atropellament. 

Degut a que es tracta d’un impacte a velocitat molt baixa, el punt de contacte és més 

difícilment apreciable. Tot i això, el vehicle estava brut permetent que les marques de 

contacte destaquessin més. 

Fig. 4.42. Puntuació Euro NCAP de vianants per zones. Font: Euro NCAP 
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A partir de la distància de projecció i la posició final del vehicle, es troben els resultats 

següents: 

Dades Searle Collins Han & Brach Wood Stcherbecheff 

S [m] 0,9445 0,9445 0,9445 0,9445 0,9445 

β [º] 0 
    H [m] 1 1,2 

   θ [º] 25 
    α[º] 0 
    µ 0,7 0,7 

   Edat [anys] 
  

Adult 
  Decel. [g] 

    
0 

Frontal 
   

baix 
 Resultats [km/h] 

     V. min veh 5,458 
    V. veh 5,546 
 

7,501 
 

8,28 

V atr 
 

5,947 
   V atr min 

   
- 

 V atr med 
   

- 
 V atr max 

   
- 

 Mitja 5,502 5,947 7,501 - 8,28 

Fig. 4.43. Punt d'impacte del vianant en el vehicle. Font: Mossos d’Esquadra 

Taula 4.25. Dades i resultats per al càlcul de la velocitat d'impacte 
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Es pot observar que no s’ha pogut estimar la velocitat mitjançant el mètode de Wood. Això 

es deu a que la distància de projecció és massa petita i la velocitat massa baixa. 

Així, la velocitat d’impacte estimada és de: 

Velocitat estimada = 6,8075 km/h 

D’altra banda, aquest vehicle va obtenir una puntuació de dues estrelles (17 punts) i no es 

va realitzar el mapa de puntuacions ja que es tracta d’un vehicle avaluat abans de 2009. Els 

comentaris d’Euro NCAP destaca que la part superior de capó ofereix una bona protecció 

mentre que les altres àrees ofereixen una protecció raonable. 

El vianant en qüestió va patir una fractura oberta de turmell, i tot i que no es pot valorar 

amb la puntuació per zones, confirma els comentaris d’Euro NCAP. Tot i això, es tracta 

d’una lesió molt greu per la velocitat de l’impacte que possiblement es deu a l’avançada 

edat del vianant. 

 

4.1.5.3 Cas 3 

El tercer cas estudiat es tracta d’un atropellament en zona urbana per part d’un Citroën 

Xantia.  

El vianant és una dona de 44 anys que va sofrir fractura de pelvis i una ferida oberta al cap. 

Es tracta per tant d’un accident d’un alt nivell de gravetat. 

Tot i que, tal com es veurà amb els resultats dels càlculs, la velocitat d’impacte és 

significativament elevada, al cotxe no s’hi poden apreciar marques evidents d’impacte. Això 

és una mostra de la disminució de la rígides de les zones sensibles de ser impactades per 

un vianant al llarg dels anys. Òbviament, les zones rígides d’impacte tenen una influència 

molt negativa en l’impacte de vianants. Per aquesta raó l’evolució dels cotxes en aquest 

aspecte ha portat a disminuir la rígides de les possible zones d’impacte en vianants. 

A la Fig. 4.44, es pot observa encerclat en vermell la zona d’impacte i una fletxa vermella 

que indica el desplaçament del vianant sobre el capó del vehicle. 
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Els càlculs d’estimació de velocitat aporten els resultats següents: 

 Dades Searle Collins Han & Brach Wood Stcherbecheff 

S [m] 15,2151 15,2151 15,2151 15,2151 15,2151 

β [º] 6,286001 
    H [m] 1 1 

   θ [º] 25 
    α[º] 0 
    µ 0,7 0,7 

   Edat [anys] 
  

Adult 
  Decel. [g] 

    
0 

Frontal 
   

baix 
 Resultats [km/h] 

     V. min veh 41,808 
    V. veh 42,477 
 

48,858 
 

37,71 

V atr 
 

42,062 
   V atr min 

   
31,007 

 V atr med 
   

49,129 
 V atr max 

   
64,271 

 Mitja 42,1425 42,062 48,858 49,129 37,71 

Fig. 4.44. Punt d'impacte i trajectòria del vianant sobre el capó. Font: Mossos d’Esquadra 

Taula 4.26. Dades i resultats per al càlcul de la velocitat d'impacte 
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Amb aquestes dades s’obté la velocitat estimada: 

Velocitat estimada = 43,9803km/h 

Pel que fa a la puntuació Euro NCAP aconseguida per aquest vehicle, és d’una estrella. 

Igual que en el cas anterior, al ser un vehicle avaluat abans de 2009 no es té la puntuació 

dividida per zones. Als comentaria addicional d’Euro NCAP es pot veure que pel que fa als 

assajos a l’alçada de la cama, cap va assolir una puntuació suficient. Això concorda amb la 

fractura de pelvis del vianant. A més, pel que als impactes d’alçada del cap d’adult tant sols 

un oferia una protecció suficient i el vianant de l’accident real va patir també una ferida 

oberta al cap. Tot i això, sense més informació sobre la ferida del cap, no es pot assegurar 

que fos ni tant sols contra el vehicle doncs pot ser fruit de la caiguda contra el terra. 

 

4.1.5.4 Cas 4 

En aquest quart cas, el vianant és víctima d’un atropellament per part d’un Citroën Saxo en 

una zona urbana. Es tracta, a més, d’una dona de 87 anys i igual que en els casos en que 

la víctima és d’edat avançada, les lesions poden ser més greus de que cabria esperar. 

Pel que fa al punt d’impacte, el cas és similar a l’anterior doncs no s’aprecien marques 

d’impacte clares tot i que la deformació en el neteja parabrises indica el contacte amb el 

vianant.. També es tracta d’un vehicle força antic i per tant força rígid. 

 

Fig. 4.45. Punt d'impacte del vianant sobre el capó del vehicle. Font: Mossos d’Esquadra 
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A partir de les dades de projecció del vianant es troben els resultats següents: 

Dades Searle Collins Han & Brach Wood Stcherbecheff 

S [m] 9,717 9,717 9,717 9,717 9,717 

β [º] 3,281319 
    H [m] 1 1 

   θ [º] 25 
    α[º] 0 
    µ 0,7 0,7 

   Edat [anys] 
  

Adult 
  Decel. [g] 

    
0 

Frontal 
   

baix 
 Resultats [km/h] 

     V. min veh 33,083 
    V. veh 34,24 
 

38,588 
 

29,819 

V atr 
 

31,896 
   V atr min 

   
23,63 

 V atr med 
   

38,527 
 V atr max 

   
51,109 

 Mitja 33,6615 31,896 38,588 38,527 29,819 

Així, la velocitat estimada és: 

Velocitat estimada = 34,4983km/h 

Pel que fa a la puntuació obtinguda per aquest vehicle a l’apartat de vianants d’Euro NCAP 

va obtenir dues estrelles. Entre els comentaris d’Euro NCAP destaca la baixa protecció per 

a les extremitats inferiors, fet que quadra amb algunes de les lesions del vianant doncs les 

zones afectades van ser el cap i les extremitats superiors i inferiors.  

 

4.1.5.5 Cas 5 

El cinquè cas de vianants analitzat en el marc del present projecte es tracta d’un 

atropellament en zona interurbana a velocitat elevada, tal com es podrà constatar en els 

posteriors càlculs. 

El vianant víctima de l’atropellament és una dona de 72 anys d’edat que va resultar morta. 

Taula 4.27. Dades i resultats del càlcul de la velocitat d'impacte 
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En el vehicle es poden apreciar perfectament els punts d’impacte, tant al capó com al 

parabrises. 

 

 

A partir de les dades de la investigació i mitjançant els càlculs s’obtenen els resultats 

següents: 

Fig. 4.46. Punt d'impacte del vianant sobre el vehicle. Font: Mossos d’Esquadra 
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Dades Searle Collins Han & Brach Wood Stcherbecheff 

S [m] 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 

β [º] 4,929335 
    H [m] 1 1 

   θ [º] 20 
    α[º] 0 
    µ 0,7 0,7 

   Edat [anys] 
  

Adult 
  Decel. [g] 

    
0 

Frontal 
   

baix 
 Resultats [km/h] 

     V. min veh 50,781 
    V. veh 52,557 
 

59,162 
 

45,702 

V atr 
 

52,445 
   V atr min 

   
38,282 

 V atr med 
   

59,454 
 V atr max 

   
77,123 

 Mitja 51,669 52,445 59,162 59,454 45,702 

D’aquesta forma s’obté una velocitat estimada de : 

Velocitat estimada = 53,6864km/h 

Pel que fa a la puntuació Euro NCAP obtinguda per aquest vehicle en l’apartat de vianants, 

va obtenir 19 punts que li van suposar tres estrelles sobre un màxim de quatre. De fet el 

que fa que perdi puntuació és la baixa seguretat oferta pels impactes d’adults amb el cap. 

Això quadra amb l’impacte en la part inferior del parabrises i la mort del vianant. 

El mapa per zones es mostra a la Fig. 4.47. 

 

Taula 4.28. Dades i resultats del càlcul de velocitat d'impacte 

Fig. 4.47. Puntuació Euro NCAP de vianants per zones. Font: Euro NCAP 



Pág. 94  Memòria 

 

Es pot constatar que la part inferior del parabrises ofereix una baixa protecció i el vianant de 

l’accident en qüestió va impactar precisament en aquesta zona. 

 

4.1.5.6 Anàlisi dels resultats trobats 

En aquesta part de l’estudi s’han analitzat en detall fins a cinc accidents de vianants i s’ha 

comparat el resultat de l’accident amb els resultats i les valoracions Euro NCAP. 

Tenint en compte certs aspectes d’un accident que s’escapen de l’abast de l’anàlisi del 

present estudi, s’ha pogut constatar de forma qualitativa una certa relació entre els resultats 

d’accidents reals i les lesions sofertes pels vianants atropellats. Tot i que en general les 

velocitats dels accidents reals s’allunyen de les velocitats de referència d’Euro NCAP, s’han 

pogut relacionar les localitzacions de les lesions amb les zones que solen obtenir una 

puntuació pitjor a Euro NCAP. 

D’altra banda, s’ha pogut també veure que amb el temps els vehicles han desenvolupat 

sistemes perquè els punts més habituals d’impacte siguin menys rígids, augmentant així la 

protecció oferta als vianants. 

De fet, aquesta evolució s’ha accelerat a mesura que Euro NCAP ha anat augmentant el 

pes dels assajos de vianants en la puntuació global. L’agrupació de la puntuació en 

estrelles globals ha impulsat als fabricants a millorar en tots els aspectes per tal de no 

veure’s penalitzats en la puntuació global (que és la que al final es dóna a conèixer al 

consumidor) incloent els assajos de vianants. 

Finalment, cal destacar que suposaria una millora per a la metodologia presentada la 

possibilitat d’escalar les lesions sofertes en els accidents reals segons la velocitat d’impacte 

per tal d’equiparar-ho als assajos d’Euro NCAP i permetre una comparació més directa. 

Actualment hi ha projectes europeus encarats a aconseguir eines com aquesta per tal de 

facilitar l’anàlisi de dades reals d’accidents. Per poder realitzar això, però,  cal primer poder 

obtenir les lesions codificades en AIS i per això cal l’informe de l’hospital, cosa que 

actualment no és possible ni a Catalunya ni a gran part d’Europa. 
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5 Anàlisi econòmica 

5.1 Memòria econòmica del projecte 

En aquest apartat es detallen els costos econòmics que ha suposat la realització del 

present projecte. Els costos associats a aquest projecte es poden dividir en: 

 Costos de personal: comptabilitzen les hores d’enginyeria necessàries per a la 

revisió de literatura, tractament de les dades desenvolupament de la metodologia, 

realització dels càlculs i redacció de la memòria. 

 Costos materials: comptabilitzen tot el material necessari per a la realització del 

projecte. 

5.1.1 Costos de personal 

La partida de costos de personal inclouen tots els costos associats al personal implicat en 

el projecte. Per tal de poder identificar el nombre de persones i el grau d’implicació en el 

projecte, es divideix l’elaboració del projecte en les parts següents: 

 Estat de l’art: Revisió de la literatura associada a la problemàtica abordada en el 

projecte. 

 Tractament de les bases de dades: Neteja i estandardització dels camps i realització 

dels scripts necessaris per al tractament de dades. 

 Desenvolupament de la metodologia: Establiment dels criteris necessaris per tal 

d’analitzar les dades. 

 Resultats i anàlisi: Realització de les simulacions i dels càlculs relacionats així com 

dels càlculs estadístics. Interpretació dels resultats. 

 Redacció memòria: Redacció de l’informe del projecte. 

 Revisió: Control del projecte per part dels directors del mateix. 

Els costos de personal es detallen a la Taula 5.29. 
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Etapa 
Personal 

participant 

Cost horari 

[€/(persona·hora)] 

Temps de 

participació 

[hores/persona] 

Cost 

personal [€] 

Estat de l’art 
1 enginyer de 

projectes 
25,00 180 4500,00 

Tractament base 
de dades 

2 enginyers de 
projectes 

25,00 150 3750,00 

Desenvolupament 
metodologia 

1 enginyer de 
projectes 

25,00 300 7500,00 

Resultats i anàlisi 

1 enginyer de 
projectes 

25,00 130 3250,00 

1 cap de 
projectes 

45,00 50 2250,00 

Redacció de la 
memòria 

1 enginyer de 
projectes 

25,00 100 2500,00 

Revisió 

1 tutor per part 
de l’empresa 

70,00 10 700,00 

1 tutor per part 
de l’escola 

70,00 10 700,00 

COST TOTAL DE PERSONAL 25150,00 

5.1.2 Costos de material 

Els costos associats al material utilitzat es poden dividir en el material informàtic utilitzat i el 

material d’impressió. 

 Material informàtic: S’ha considerat una amortització lineal d’aquest material per tal 

d’avaluar-ne el cost de l’ús realitzat. El preu total de l’ordinador utilitzat i el software 

base (Windows 7 Professional® i Microsoft Office® 2010) és de 1600,00€. Es 

considera que la vida d’aquests materials és de cinc anys (el material informàtic es 

renova cada cinc anys). Considerant que s’utilitzen 1760 hores a l’any, l’amortització 

horària d’aquest material és de 0,182€/hora. D’altra banda, també s’ha utilitzat en 

les simulacions el programa PC-Crash que té un cost de 3600,00€ per llicència. 

Considerant que surt una nova versió cada 3 anys aproximadament, l’amortització 

horària d’aquest material és de 0,682€/hora. 

 Material d’impressió: El preu del paquet de 500 fulls A4 és de 4,00€ i el preu de la 

tinta és de 19,95€. 

Taula 5.29. Detall dels costos econòmics de personal 
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Tipus de material Concepte €/unitat Unitats Cost material [€] 

Material informàtic 

Material 
informàtic 
general 

0,182 €/hora 630 114,66 

PC-Crash® 0,682€/hora 130 88,66 

Material d’impressió 

Paquet 
paper A4 

4,00 €/paquet 1 paquet 4,00 

Cartutxos 
de tinta 
negra i 
tricolor 

19,95 €/cartutx 1 cartutx 19,95 

TOTAL 227,27 

5.1.3 Cost total del projecte 

Als costos descrits en l’apartat anterior cal afegir el marge industrial i els impostos 

corresponents: 

Concepte Cost [€] 

Personal 25150,00 

Material 227,27 

Subtotal 25377,27 

Marge ind. (10%) 2537.73 

IVA (21%) 5862,15 

TOTAL 33777,15 

5.2 Impacte econòmic 

Els accidents de trànsit suposen una pèrdua social molt important i que és el principal motor 

que mou a trobar formes de disminuir la mortalitat a les carreteres. Tot i això, també cal 

tenir en compte que la pèrdua de vides humanes, en aquest cas a les carreteres, suposa 

també un impacte econòmic important per al desenvolupament de la societat. 

L’any 2007 la DGT va publicar un estudi realitzat per la Universidad de Murcia i la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla [23] en el que es comptabilitzava la mort d’una 

Taula 5.30. Detall dels costos materials 

Taula 5.31. Cost total del projecte 
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persona a les carreteres amb un valor d’1,3 milions d’euros. Al 2012 van morir 930 

persones a les carreteres espanyoles. Combinant aquestes dades, l’any 2012 es van tenir 

unes pèrdues associades a la pèrdua de vides de 1,21 bilions d’euros. Tot i això la millora 

de 2011 a 2012 va ser de 205,4 milions d’euros, dada que anima a millorar en la prevenció 

d’accidents de trànsit i a disminuir la pèrdua de vides a les carreteres. 
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6 Anàlisi de l’impacte ambiental 

A part de l’evident impacte social i econòmic que comporta un accident de trànsit, aquest 

també provoca un impacte ambiental originat per la seva destrucció o reciclatge en cas de 

que no sigui possible la reparació. 

La destrucció d’un vehicle consisteix en un procés dividit en diferents etapes. 

En primer lloc cal extreure tots els líquids que conté el vehicle: olis hidràulics, olis del motor i 

diferencial, combustible,  líquid de frens, anticongelants, etc. Aquest primer procés 

s’anomena descontaminació. 

Posteriorment, s’avaluen i retiren tots aquells components que poden ser reutilitzats. 

També s’extreuen materials no perillosos com catalitzadors, pneumàtics o vidres. 

Seguidament els vehicles es compacten per tal de facilitar-ne el trasllat. Es trituren i 

separen tots els materials metàl·lics per tal de procedir al seu reciclatge. 

A banda de l’impacte ambiental que suposa el final del cicle de vida d’un vehicle, també cal 

tenir en compte que un accident en sí pot tenir un impacte mediambiental en forma 

d’emissions de gasos contaminants deguts a l’incendi d’un vehicle o el vessament de 

substàncies tòxiques a l’ambient per culpa del trencament de dipòsits de líquids que poden 

resultar contaminants. 

Finalment, un accident de trànsit té també un impacte indirecte sobre el medi ambient ja 

que sol comportar congestions de trànsit, augmentant així l’impacte ambiental degut a les 

emissions de gasos contaminants per part dels altres vehicles, que es veuen afectats per la 

dificultat en la circulació provocada pel propi accident de trànsit. 
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Conclusions 

En aquest projecte s’ha desenvolupat una metodologia a nivell macroestadístic, és a dir a 

partir d’un gran nombre de dades i tenint en compte aspectes generals, per a la comparació 

de la lesivitat en els accidents de trànsit i la puntuació obtinguda en el programa de 

consumidors Euro NCAP adaptada a les dades d’accidentalitat catalanes i s’ha validat 

mitjançant una anàlisi en detall, a nivell microestadístic, a partir de dades obtingudes 

d’investigacions retrospectives d’accidents en profunditat. 

La revisió de literatura mostra com en estudis abordats anteriorment no s'han trobat 

referències de  tal abast i que a més hagin pogut provar la significació estadística de dades 

a aquest nivell.  

Factors com la no uniformitat de les dades inicials, l'escassetat de dades d'accidents amb 

informació de rellevància, el nombre reduït de casos en considerar una base de dades que 

únicament tenia en compte els sinistres esdevinguts a Catalunya, entre d’altres, han 

suposat un repte que el projecte ha superat amb èxit.  

Per a la definició de la metodologia s’ha realitzat una anàlisi descriptiva general, la detecció 

de possibles factors de risc, la definició d’un paràmetre de risc, l’anàlisi d’una taula de 

contingència definint una variable binària per l'estudi i avaluació de la significança 

estadística. 

Els resultats obtinguts gràcies a l'aplicació de la metodologia desenvolupada han demostrat 

de manera estadísticament significativa que aquells vehicles de major puntuació en els 

programes Euro NCAP presenten un risc menor de lesivitat o mortalitat (especialment 

significativa és la diferència dels vehicles de puntuació de 5 estrelles amb la resta de 

vehicles).  

D’altra banda, i per tal d’obtenir una validació de la metodologia desenvolupada, s’han 

investigat en profunditat i de forma retrospectiva fins a cinc accidents frontals entre vehicles 

i cinc atropellaments. Aquests accidents s’ha realitzat una anàlisi qualitativa comparant els 

resultats reals dels accidents, paràmetres energètics trobat mitjançant càlculs i simulació i 

la puntuació obtinguda a Euro NCAP. 

L’anàlisi comparatiu permet trobar moltes relacions entre els resultats reals dels accidents i 

les puntuacions. En el cas del accidents frontals, s’ha realitzat una comparativa entre dos 

vehicles en accident similar, amb puntuacions diferents i resultats també diferents. En el 

cas dels vianants, s’han trobat moltes congruències entre les regions corporals dels 
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vianants lesionats i el mapa de puntuacions d’Euro NCAP, coincidint en molts casos que la 

regió del cos més afectada corresponia a impactes en les zones pitjor valorades. 

El present projecte però, deixa portes obertes per al desenvolupament d’estudis posteriors. 

En la metodologia, per exemple, es poden aplicar mètodes d’escalat de lesions segons 

paràmetres de severitat de l’accident a mitjançant corbes de risc de lesió. Aquestes eines 

estan en procés de desenvolupament en diferents projectes finançats per la Comissió 

Europea. D’altra banda, l’evolució tecnologia i el conseqüents canvis en els criteris d’Euro 

NCAP, creen la necessitat de realitzar un estudi d’aquestes característiques de forma 

periòdica. 

Finalment, la metodologia desenvolupada, superant els reptes i dificultats presentats, 

juntament amb els resultats obtinguts, animen a presentar un article relacionat amb el 

present projecte al proper congrés internacional FISITA 2014 que tindrà lloc a Maastricht, 

Holanda. 
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