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RESUM 

En l’àmbit de la seguretat viària es pretén atènyer l’objectiu de reduir la perillositat de les carreteres 
i preveure els accidents de trànsit. Aquesta disminució de la sinistralitat s’intenta assolir actuant en 
els diferents dels tres elements que intervenen en un accident; vehicle, usuari i infraestructura. En la 
present tesina s’estableixen arguments per establir un criteri alhora d’actuar eficaçment per a 
millorar la carretera, prioritzant així, els trams a on es concentra una major quantitat d’accidents. 

Precedentment, les zones perilloses de les carreteres s’han identificat com a Punts Negres, punts 
concrets on es produeixen un elevat nombre d’accidents degut a factors de traçat, de mala visibilitat, 
d’altes combinacions de moviments en interseccions, etc. 

La identificació de Punts Negres té una gran tradició en l'enginyeria de trànsit dels països europeus. 
En els darrers 5 o 10 anys però, molts països han substituït o complementat aquesta metodologia per 
la d’identificació de seccions perilloses. No obstant això, els enfocaments actuals i la qualitat 
d’ambdues metodologies difereixen unes d’altres. 

El terme Tram de Concentració d’Accidents s’utilitza per fer referència a les zones de major 
perillositat d’una xarxa de carreteres. Considerant així, aquells trams que presenten un risc 
notablement superior a l’estadísticament esperat en funció del tipus de via en la que es troba. Per 
tant, la principal diferència entre els Punts Negres i els TCA és que, els primers s’identifiquen quan 
en un punt concret, com per exemple corbes, ponts o interseccions, es supera un cert nombre 
d’accidents, i els segons, s’identifiquen quan en una zona es supera el valor d’accidentalitat esperat 
en base a les característiques de la via en la que es troba. 

El valor d’accidentalitat esperat en una via depèn directe i indirectament de varis factors. Tal i com 
exposen Guerts i Wets (2003) en el seu treball, la sinistralitat depèn principalment de tres factors: el 
medi ambient, la quantitat de vehicles que circulen i les habilitats, la concentració i l’estat 
psicològic dels conductors. És per això que l’accidentalitat presenta una certa complexitat d’anàlisi. 

En aquesta tesina, per a la identificació de les zones més perilloses de les carreteres, la sinistralitat 
es relaciona únicament amb la intensitat de trànsit. L’exclusió d’altres variables possiblement 
influents en l’accidentalitat no distorsiona l’anàlisi ja que, la intensitat de trànsit és el tret 
característic més important i més utilitzat a l’hora d’analitzar una carretera i la seva relació amb la 
sinistralitat és molt robusta. 

Al parlar d’intensitat de trànsit s’utilitza el concepte d’Intensitat Mitjana Diària (IMD) i es defineix 
com nombre total de vehicles que passen durant un any per una secció transversal de carretera, 
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dividit pel nombre de dies de l’any. La intensitat és la característica més important de la circulació 
vial ja que la resta poden relacionar-se amb ella amb major o menor facilitat. Proporciona una 
descripció molt intuïtiva del comportament del trànsit a cada moment i ha sigut la variable més 
utilitzada per l’enginyeria del trànsit. A més, existeix una gran quantitat de dades i estudis de la 
mateixa. Per a mesurar-la, es realitzen aforaments a determinades seccions de la carretera de forma 
manual o automàtica, utilitzant aparells comptadors. Aquests aforaments es realitzen durant 
períodes més o menys llargs obtenint així un registre dels valors de la intensitat durant aquests 
períodes. 

Per tal que el model pugui efectuar unes previsions encertades cal introduir-hi prèviament les dades 
que reflecteixen la situació actual del trànsit al país, tenint en compte que, com major sigui la 
qualitat d’aquestes, més encertats seran els resultats obtinguts. El grau de coneixement que es té de 
les dades és elevat, ja que es disposa del nombre d’accidents amb víctimes i IMD de cada 
quilòmetre de les carreteres de la Generalitat de Catalunya 

Donat que no existeix un criteri unificat per a la detecció dels TCA, en aquesta tesina, mitjançant 
criteris utilitzats històricament en l’àmbit de la seguretat viària i de l’enginyeria del transport i un 
anàlisi estadístic vigorós i sòlid, es pretén desenvolupar una metodologia per inventariar de manera 
fiable els TCA de la xarxa de carreteres catalanes ja que, de la correcta identificació en depèn 
l’encert de les actuacions futures per a reduir els accidents de trànsit. 
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Anàlisi d’identificació de Trams de Concentració d’Accidents en zona interurbana a Catalunya 
P. Vilar (maig de 2013) 

1.  INTRODUCCIÓ 

Tot i que la identificació de zones de concentració d’accidents és una de les eines de gestió de 
millora de la seguretat viària més utilitzada per tot els països, no existeix una definició universal i 
reconeguda globalment, donat que depèn de les polítiques, directrius i dels recursos que s’hi 
destinen. Des d’un punt de vista teòric i general, els Trams de Concentració d’Accidents (TCA) 
podrien definir-se com aquelles localitzacions o trams de carretera on es produeix un nombre 
d’accidents per sobre dels esperats per la tipologia de carretera a la que pertany i les seves 
característiques viàries. 

Per a la millora constant de la seguretat viària a les carreteres es realitza un procés cíclic en quan al 
tractament i la gestió dels TCA. El procés de desenvolupament entorn als TCA segueix l’esquema 
següent: 

Imatge 1. Fases del procés de desenvolupament dels TCA 

Font: Elaboració pròpia a partir dels texts de Vistisen (2002) i Rodrigo (2012) 

Recull	  i	  
tractament	  de	  

dades	  

Identi0icació	  i	  
priorització	  
dels	  TCA	  

Anàlisi	  de	  
l'accidentalitat	  
en	  els	  TCA	  

Propostes	  de	  
millora	  

Execució	  
d'actuacions	  

Seguiment	  
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Anàlisi d’identificació de Trams de Concentració d’Accidents en zona interurbana a Catalunya 
P. Vilar (maig de 2013) 

El present document pretén elaborar una metodologia per a identificar i prioritzar els Trams de 
Concentració d’Accidents (TCA) de la xarxa de carreteres de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya del període contingut entre els anys 2007 i 2011 mitjançant l’anàlisi de la divergència 
entre l’accidentalitat real observada i l’accidentalitat esperada. 

Per a definir un valor d’accidentalitat esperat a les carreteres, s’utilitza la interrelació entre el 
fenomen de la sinistralitat i la intensitat de vehicles (IMD). Per tant, la hipòtesi de partida en la que 
es basa la present tesina i que es corroborarà al llarg de l’estudi per tal d’establir un model de 
relació entre l’accidentalitat i la IMD és que la primera creix linealment a mesura que augmenta la 
segona. La correlació entre accidentalitat i intensitat de vehicles no és directe, és per això que al 
llarg de la tesina s’efectuen processos de classificació de carreteres i agrupació de trams. D’aquesta 
manera es discerneix entre comportaments diferencials dels diferents quilòmetres de la xarxa. 

El model d’anàlisi estadístic escollit per a estimar el valor de perillositat d’una carretera en funció 
de la seva IMD és el model de regressió lineal univariant. Per a la vàlida aplicació d’aquest model 
s’haurà d’analitzar el comportament i la distribució de les variables correlacionades i dels seus 
errors respecte a la tendència del conjunt. Una vegada corroborada la correcta utilització del model, 
es procedirà a interpretar el grau relació manifesta entre les dues variables i per tant, definir-lo com 
a vàlid o no. 

L’anàlisi estadístic per trobar el valor esperat de perillositat en funció de la tipologia de via i de les 
seves característiques es realitza paral·lelament tenint en compte dos indicadors del fenomen de 
l’accidentalitat: el nombre d’accidents amb víctimes i la gravetat d’aquests accidents. D’aquesta 
manera s’identifiquen dos tipologies de TCA: 

• TCA de Freqüència. El model estadístic utilitzat per a definir aquest grup de TCA 
relaciona el nombre total d’accidents amb víctimes (mortals, greus i lleus) amb la variable 
IMD. 

• TCA de Gravetat. El model estadístic utilitzat per a definir aquest grup de TCA relaciona 
un índex de gravetat ponderada dels accidents amb víctimes amb la variable IMD. Aquest 
índex (𝐼𝐺) està calculat de manera es dóna un pes més elevat als accidents de major 
gravetat: 

𝐼𝐺 =
6 · 𝑁º  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑠 + 3,7 · 𝑁º  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑔𝑟𝑒𝑢𝑠 + 𝑁º  𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑙𝑙𝑒𝑢𝑠

𝐴𝑛𝑦𝑠  𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖
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Una vegada executats els dos càlculs, els trams identificats com a TCA de Freqüència o com a TCA 
de Gravetat, es classifiquen per a jerarquitzar-los en dos categories pensades per definir un ordre de 
prioritat d’actuació: 

• TCA de Segon Ordre. Tram identificat com a TCA a partir de l’anàlisi de Freqüència o de 
Gravetat. 

• TCA de Primer Ordre. Tram identificat com a TCA a partir de l’anàlisi de Freqüència i de 
Gravetat. 

Per a una millor comprensió del procés seguit per a la identificació i priorització des TCA s’elabora 
el següent esquema: 

Imatge 2. Procés d’identificació i priorització dels TCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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2.  ESTAT DE L’ART 

2.1.  INTRODUCCIÓ 

Amb la finalitat de conèixer i ser capaços de comparar i valorar metodologies d’identificació dels 
TCA, en aquest capítol s’exposen els procediments emprats pels països amb més tradició en l’àmbit 
de la seguretat viària. 

Tot i que en determinats casos no és trivial, es classifiquen les diverses metodologies usades arreu 
del món en funció de si el seu objectiu és detectar un Punt Negre o un Tram de Concentració 
d’Accidents. 

També es presenta la metodologia emprada per la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento per a la determinació dels TCA. 

2.2.  METODOLOGIES D’IDENTIFICACIÓ DE PUNTS NEGRES 

A continuació es descriuen les metodologies d’identificació de punts negres aplicades en 8 països o 
regions europees: Alemanya, Àustria, Dinamarca, Flandes, Hongria, Noruega, Portugal i Suïssa. Per 
aprofundir en la temàtica s’aconsella consultar l’apartat corresponent del treball d’Elvik (2007). 

2.2.1.  Alemanya 

A Alemanya els punts negres s’identifiquen mitjançant mapes d’agrupació d’accidents. El període 
de temps utilitzat per a la realització de l’anàlisi és d’un o tres anys. 

• Si es pren com a període d’anàlisi un any, es considera punt negre el tram de 100 o menys 
metres de longitud amb cinc o més accidents del mateix tipus, independentment de la 
lesivitat. 

• Si es pren com a període d’anàlisi tres anys, es considera punt negre quan en una zona es 
produeixen 5 o més accidents amb víctimes o 3 o més accidents greus. 
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2.2.2.  Àustria 

En el cas d’Àustria, punt negre és una localització on es compleixen un dels dos criteris següents: 

• Tres o més accidents amb víctimes similars (existeixen 10 tipologies diferents) en tres anys 
i un coeficient de risc 𝑅! d’almenys 0,8. El coeficient de risc es calcula de la següent 
forma: 

𝑅! =
!

!,!!!·!"!!·!"#
   on, 

IMD = Intensitat Mitjana Diària 

A = Nombre d’accidents amb víctimes durant 3 anys 

• Cinc o més accidents similars (incloent els accidents amb danys materials) en un any. Des 
de 1995 els accidents amb danys materials no es registren, és per això que actualment 
pràcticament sempre s’utilitza el primer criteri. 

Pel que fa a la longitud del tram, s’aplica una finestra lliscant de 250 metres de longitud. 

La finestra es mou al llarg de la carretera i marca cada ubicació on un dels dos criteris es compleix. 

Imatge 3. Identificació de punts negres a Àustria mitjanant la finestra lliscant 

 

 

Font: Elvik (2007) 

Punt negre 

Finestra lliscant 
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2.2.3.  Dinamarca 

A Dinamarca la identificació dels punts negres es basa en una classificació detallada de la xarxa de 
carreteres per tipus de trams i d’interseccions (Vistisen al 2002, Madsen al 2005). Per a identificar 
un punt negre s’utilitza un criteri basat en la distribució probabilística discreta de Poisson amb un 
nivell de significació en la prova estadística del 5%. D’aquesta manera es calcula la probabilitat 
d’observar un cert nombre d’accidents considerats normals per el tipus de via. Aquest valor 
d’accidentalitat normal s’extreu mitjançant mitjanes aritmètiques dels valors observats. 

El nombre mínim d’accidents per a ser considerat punt negre és de quatre durant un període de cinc 
anys 

Per a la longitud del tram s’aplica una finestra lliscant que varia depenent del nombre normal 
d’accidents en cada secció. 

2.2.4.  Flandes 

A Flandes s’aplica una definició de punt negre basada en els informes policials d’accidents. Es 
selecciona cada lloc on s’han produït tres o més accidents en els darrers tres anys i es considera punt 
negre quan la seva puntuació de prioritat (𝑃) es igual o superior a 15. El valor 𝑃 es calcula a partir 
del nombre de víctimes de manera ponderada: 

𝑃 = 𝐹𝐿 + 3 · 𝐹𝐺 + 5 ·𝑀 

on, 

FL = Ferits lleus 

FG = Ferits greus 

M = Morts 

En aquest cas, s’aplica una finestra lliscant de 100 metres de longitud. 

2.2.5.  Hongria 

S’utilitzen dos tipus de definicions:  
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• En zona interurbana. Tram de 1.000 o menys metres on almenys s’han registrat quatre 
accidents en tres anys.  

• En zona urbana. Tram de 100 o menys metres on almenys s’han produït quatre accidents en 
tres anys. 

S’utilitza una finestra lliscant de 1.000 o 100 metres de longitud. 

2.2.6.  Noruega 

A Noruega, es realitza una distinció entre punts i trams negres.  

• Punt negre és qualsevol tram de carretera amb una longitud de 100 o menys metres, on 
s'han registrat almenys quatre accidents amb víctimes en cinc anys.  

• Tram negre és qualsevol tram de 1.000 o menys metres, on s'han registrat almenys 10 
accidents amb víctimes en cinc anys.  

Els punts i trams negres s'identifiquen mitjançant l'aplicació d'una finestra lliscant. Els trams negres 
sovint es composen de diversos punts negres que es troben l’un a prop de l'altre. 

2.2.7.  Portugal 

A Portugal s’utilitzen dos definicions de punts negres: una desenvolupada per la Direcció General 
de Trànsit (DGH) i l'altra pel Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

• D'acord amb la DGH, un punt negre és un tram de carretera de 200 o menys metres, amb 
cinc o més accidents i un indicador de gravetat superior a 20 durant l'any de l'anàlisi. 
L'índex de gravetat es calcula de la següent forma: 

Í𝑛𝑑𝑒𝑥  𝑑𝑒  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑡𝑎𝑡 = 100 ·𝑀 + 10 · 𝐹𝐺 + 𝐹𝐿𝐿 

on, 

M = nombre de víctimes mortals 

FG = nombre de ferits greus 

FLL = nombre de ferits lleus 
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En el procés de detecció s’utilitza una finestra lliscant. 

• D'acord amb el mètode del LNEC, punt negre és un tram on el nombre d'accidents esperat 
és major al de trams similars. En la pràctica aquesta definició s'aplica de manera diferent a 
les zones d’intersecció i fora d’intersecció. 

Fora d’intersecció s’utilitzen diferents longituds mínimes de secció: 250 metres per a 
carreteres d’una sola calçada i 500 metres per a carreteres de doble calçada.  

La xarxa de carreteres es divideix en 6 classes. Per a cada classe, s’ajusta un model de 
predicció d’accidents en un període de cinc anys. Cada any s’observen les dades d’accidents 
dels cinc anys anteriors i es calcula el nombre d’accidents esperats segons el model de 
predicció. 

2.2.8.  Suïssa 

Un punt negre es defineix com qualsevol zona on el nombre d'accidents registrats és molt superior 
al de la mitjana de zones comparables o similars. Les zones comparables o similars es defineixen 
segons una classificació de la xarxa per tipus de seccions i interseccions. 

Per a cada classificació s’estimen les taxes límit d'accidents. Els punts es calculen cada dos anys.  

En autopistes, la taxa límit és de 10 accidents totals (incloent els de danys materials), 4 accidents 
amb víctimes o 2 accidents mortals. 

En carreteres no classificades com a autopistes, 8 accidents totals, 4 accidents amb víctimes o 2 
accidents mortals. 

Per a les interseccions en zones urbanes, 10 accidents totals, 6 accidents amb víctimes i 2 accidents 
mortals. 

La longitud del tram, a excepció de les interseccions, varia entre 100 i 500 metres, segons el volum 
de trànsit. 

2.2.9.  Comparativa entre els diferents mètodes de detecció de punts negres 

A la taula següent es mostra un resum dels diferents mètodes d’identificació de punts negres. 
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Taula 1. Visió conjunta de mètodes d’identificació i definicions de punts negres 
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Alemanya No 
No, inspecció 

mapa 
d’accidents 

No 

5 accidents 
amb víctimes 
o 3 accidents 

greus 

Si, en el 
filtratge 

1 i/o 3 anys 

Àustria No Si, 250 m 

Si, per 
mitjançant 

valors mitjans 
per a tasses 
d’accidents 

3 accidents 
amb víctimes 
o 5 accidents 

totals 

No 3 anys 

Dinamarca 

Sí, detallada 
categorització 

en funció  
d’elements 

viaris 

Si, de longitud 
variable en 
funció de 

l’accidentalita
t normal de la 

secció 

Si, mitjançant 
models 

probabilístics 
de predicció 
d’accidents 

4 accidents 
amb víctimes 

No 5 anys 

Flandes No Si, 100 m No 
3 accidents 

amb víctimes 
Si, mitjançant 

pesos 
3 anys 

Hongria No 
Si 100m o 
1.000 m 

No 
4 accidents 

amb víctimes 
No 3 anys 
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Noruega No 
Si 100 m 

(punt), 1.000 
(secció) 

Si, mitjançant 
tasses 

d’accidents 
normals per 
elements de 

carretera 

4 accidents 
amb víctimes 
(punt) o 10 
accidents 

amb víctimes 
(secció) 

Si, mitjançant 
l’estimació 

del cost dels 
accidents i 
potencials 

estalvis 

5 anys 

Portugal 
Si per a una 
definició, no 
per a l’altra 

Si, per a una 
definició, no 
per a l’altra 

Si, per a una 
definició, no 
per a l’altra 

5 accidents 
amb víctimes 

en una 
definició, 

sense filtratge 
en l’altra 

Si en una 
definició (per 

pes de 
gravetat), no 

en l’altra 

1 any i/o 5 
anys 

Suïssa 

Si, entre 
carreteres 
obertes i 

interseccions 

No, seccions 
fixes de 
longitud 
variable 

Si, mitjançant 
models 

d’estimació 
d’accidents 

Conjunt de 
valors 

mínims en 
funció del 
tipus de 
secció 

Si, en el 
filtratge 

2 anys 

Font: Elaboració pròpia a partir del text d’Elvik (2007) 

En la majoria dels països o regions, els punts negres s'identifiquen mitjançant l’aplicació d'una 
finestra lliscant i fixant la posició de la finestra en els punts on es registren el nombre màxim 
d’accidents. A Alemanya s'utilitzen mapes d'accidents, però en la pràctica això és gairebé el mateix 
que l'ús d'una finestra lliscant perquè els punts negres s'identifiquen d'acord amb la localització dels 
accidents. Dinamarca utilitza una finestra lliscant per als trams de carretera, però no per a les 
interseccions. Portugal utilitza finestra lliscant en una de les seves definicions, no per a l'altra. 

Un punt negre és generalment acceptat com un lloc amb un nombre anòmal d'accidents. Donada 
aquesta definició, un punt negre s’identifica s’han produït un elevat nombre d’accidents que 
sobrepassa un límit imposat a partir de criteris basats en l’experiència i en l’observació del 
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comportament de les carreteres. És per això que, en la majoria de metodologies s’aplica un valor 
determinat d’accidents que actua com a filtre. Tot i això, en alguns casos es fa referència a un nivell 
normal de sinistralitat extret a partir de la comparació del nombre d’accidents entre les seccions de 
la via similars, tret més característic de la identificació de trams de concentració d’accidents. 

Tots els països o regions identifiquen els punts negres segons el nombre d'accidents registrats. 
L'única excepció és la definició elaborada pel LNEC de Portugal, que es basa en el mètode empíric 
de probabilitat de Bayes. 

Algunes definicions de punts negres tenen en compte la gravetat dels accidents, altres no. Si la 
gravetat es considera, no hi ha una manera estàndard de fer-ho. Existeixen tres enfocaments 
diferents. Un que consisteix en establir un valor superior als accidents amb ferits greus que als 
accidents amb ferits lleus. Un segon que consisteix en aplicar una ponderació dels accidents en els 
diferents nivells de lesivitat (morts, ferits greus i ferits lleus). I un tercer a partir de l’estimació dels 
costos dels accidents. Aquests costos poden variar segons la gravetat de lesió, de manera que els 
costos seran més alts en els llocs on hi ha una alta proporció d'accidents amb lesions greus o 
mortals. 

La durada del període per identificar els punts negres varia d'un a cinc anys. El període de tres anys 
és el més freqüent. Una investigació de Cheng i Washington (2005) mostra que el guany en la 
precisió d’identificació mitjançant l'ús d'un període més llarg de tres anys és marginal i disminueix 
ràpidament a mesura que la longitud del període s'incrementa. És per això que no té massa sentit 
l'ús d'un període de més de cinc anys. 

2.3.  METODOLOGIES D’IDENTIFICACIÓ DE TRAMS DE 
CONCENTRACIÓ D’ACCIDENTS 

Tot seguit es descriuen les metodologies d’identificació de seccions perilloses, d’Alemanya, 
Noruega i Estats Units d’acord amb el text d’Elvik (2007). 

2.3.1.  Alemanya 

En la metodologia alemanya, la xarxa de carreteres es divideix en trams amb un volum de trànsit, 
secció transversal i entorn similars. Aquests trams són d’entre 3 i 10 km de llargada.  
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Es distingeixen tres nivells de gravetat en els accidents: accidents greus (inclosos els mortals), 
accidents lleus i accidents amb danys materials.  

Per a la identificació de seccions perilloses s’utilitzen quatre indicadors: 

1. Densitat d'accidentalitat: Nombre d'accidents per quilòmetre i any. 

2. Densitat del cost de l’accidentalitat: cost social dels accidents per quilòmetre i any. 

3. Taxa d'accidentalitat: nombre d'accidents per cada milió de vehicles-quilòmetre. 

4. Taxa del cost de l’accidentalitat: cost social dels accidents per cada milió de vehicles-
quilòmetre. 

Tots els indicadors s'expressen durant un període de tres a cinc anys. 

Com que els recursos són limitats, primer es tractaran aquelles seccions en què s’esperi una major 
millora des del punt de vista cost-benefici. Per això, es necessària informació dels costos de 
l’accidentalitat per quilòmetre i de la potencialitat de seguretat de les possibles mesures correctores 
(SAPO). 

El SAPO es defineix com la reducció del cost de l’accidentalitat per quilòmetre en el cas d’actuar 
sobre un tram de carretera concret. Com més alt sigui el SAPO d’un tram, més beneficis socials 
s’aconseguiran amb la seva millora. SAPO és la diferència entre la densitat del cost de 
l’accidentalitat actual (ACD) i la densitat del cost de l'accidentalitat bàsic (bACD), que representa la 
mitjana anual prevista del nombre i gravetat dels accidents que es pot aconseguir amb la millor 
mesura aplicada. 

Les seccions de la xarxa de carreteres es classifiquen d'acord amb la magnitud de la potencialitat de 
seguretat (SAPO). Així, les que compten amb un rang més alt són seleccionades per a l'estudi més 
detallat destinat a proposar les mesures correctores per a millorar la seguretat. 

2.3.2.  Noruega 

L'enfocament noruec es realitza a la xarxa nacional de carreteres dividida en trams d'un quilòmetre. 

El mètode d'identificació es basa en el concepte de densitat de la gravetat de la lesió (ISD), definit 
per la fórmula següent: 
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𝐼𝑆𝐷 =
33,20 ·𝑀 + 22,74 · 𝐹𝐶 + 7,56 · 𝐹𝐺 + 1,00 · 𝐹𝐿𝐿

𝐾𝑚 · 𝑎𝑛𝑦
 

on, 

M = víctima mortal 

FC = ferit crític 

FG = ferit greu 

FLL = ferit lleu 

La gravetat de les lesions s’extreu de les dades oficials d'accidentalitat, i els pesos assignats per 
gravetat són proporcionals als seus costos socials. 

Per tal de desenvolupar estimacions de densitat de gravetat de qualsevol tram de carretera, s’aplica 
el mètode empíric de probabilitat de Bayes.  

Així, s’identifiquen com a seccions perilloses, el 10% de les carreteres nacionals que compten amb 
els valors de ISD més alts, sempre i quan s’hagin registrat accidents mortals o greus durant els 
darrers vuit anys. 

Quan s’identifiquen les seccions de carretera perilloses, es realitza una anàlisi dels accidents 
utilitzant les dades disponibles. L'objectiu d’aquest anàlisi és identificar els accidents que més 
contribueixen a la ISD. Els accidents s’han de descriure segons tipologia, estat de la via, condicions 
meteorològiques i de lluminositat. 

2.3.3.  Estats units 

En els Estats Units s’ha desenvolupat un software per a la identificació i tractament de seccions 
perilloses dividit en quatre mòduls: detecció, diagnosi i selecció de mesures, valoració econòmica i, 
prioritat i avaluació. 

A partir del disseny geomètric, del control del trànsit, del volum de trànsit, del l’historial i 
caracterització dels accidents i de les funcions de desenvolupament de la seguretat, es revisa tota la 
xarxa de carreteres i s’identifiquen i prioritzen les zones potencialment perilloses. Aquesta 
investigació es basa en les estimacions empíriques de probabilitat de Bayes del nombre esperat 
d’accidents per tipus i gravetat per a cada element bàsic de la carretera. 
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Una secció de carretera consta de diversos segments de longitud variable. L’enfocament de secció 
homogènia tracta cada segment, qualsevol que sigui la seva longitud, de forma independent, i 
avalua si el nivell de seguretat del segment és motiu suficient per ser seleccionats per a estudis 
detallats. Això es complementa amb una recerca per identificar els segments amb major freqüència 
d’accidents en un tram homogeni. Per últim, es desenvolupa una classificació anomenada corredor, 
on la xarxa de carreteres es divideix en seccions amb una longitud de diversos quilòmetres. 

Per a cada secció a investigar, els analistes segueixen els següents passos: 

1. Preparar una plantilla de diagrama de col·lisió 

2. Parcel·lar el diagrama de col·lisió 

3. Identificar els patrons d’accidents 

4. Diagnosticar els problemes de seguretat 

5. Identificar i seleccionar les mesures apropiades 

Per a ajudar a diagnosticar els factors que contribueixen a l’accidentalitat, els analistes responen a 
un qüestionari. Cada qüestió condueix a una diagnosi i cada diagnosi du a una mesura.  

Abans de fer una anàlisi a peu de carretera, es realitza un informe provisional que compren la 
següent informació: 

− Diagrama de col·lisió, amb totes les característiques que s’han de prendre en el lloc 
si la investigació es du a terme.  

− Llista del patró dels accidents, amb anotació del moment, dia de la setmana i hora 
en què els accidents són més freqüents. 

− Llista de qüestions que s’han de respondre a peu de carretera 

− Llista de diagnosi inicial 

− Llista de possibles mesures 

Un cop realitzada la visita de camp es fa una proposta final de mesures.  

La selecció de mesures implica múltiples consideracions tècniques i pressupostàries. 
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Per a cada problema identificat a través de la diagnosi, es selecciona una llista de mesures 
potencials. Si s’identifica més d’un problema es genera més d’una mesura. 

2.3.4.  Comparativa entre mètodes d’identificació de trams de concentració 

d’accidents 

La taula següent proporciona una visió general dels mètodes d’identificació de trams o seccions més 
perilloses en termes similars als de la taula dels mètodes d’identificació de punts negres. 

Taula 2. Visió conjunta de mètodes d’identificació i definició de seccions perilloses 
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models 
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Si, possible 
selecció sols 

accidents greus 
Opcional 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Elvik (2007) 

En contrast amb les metodologies d’identificació de punts negres, totes les metodologies de 
seccions perilloses segmenten la xarxa d’estudi agrupant els distints elements viaris en poblacions 
estadístiques homogènies. 

També en els tres països es fa una referència al nivell normal de seguretat en els trams de carretera 
similars. A Alemanya es realitza mitjançant el càlcul de la mitjana del nombre i la gravetat dels 
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accidents, mentre que a Noruega i els Estats Units es realitza mitjançant l'ús de models de predicció 
més avançats, estimant la probabilitat de superar el nombre d'accidents normal. 

Les seccions d'un quilòmetre de carretera a Noruega sovint són associades amb la secció adjacent, 
quan aquestes han de ser analitzades i tractades. Això vol dir que els tres països a la pràctica 
utilitzen una longitud variable d’entre 1 i 10 quilòmetres. 

Els dos països europeus inclouen la gravetat de l'accident en la identificació mitjançant 
ponderacions segons els nivells de danys. El mètode alemany pondera els accidents, mentre el 
noruec pondera les víctimes. Totes les ponderacions es basen en el preu socioeconòmic mitjà de les 
lesions i a Alemanya també es basen en la mitjana de ferits segons la lesivitat. A Estats Units la 
gravetat dels accidents s’inclou en part, ja que es dóna la possibilitat de poder fer una identificació 
basada només en els accidents més greus, com ara accidents mortals o accidents amb ferits greus. 

El període utilitzat per a identificar les seccions perilloses varia de tres a vuit anys en els països 
europeus. Als Estats Units és opcional. En general el període utilitzat en seccions perilloses tendeix 
a ser més llarg que l ’utilitza’t en el procés d’identificació de punts negres, ja que normalment hi ha 
més accidents en les seccions que solen ser més llargues. Tot i això, les seccions s'apliquen als 
països més segurs el que implica que s’utilitzarà un període més llarg. 

En general, es pot concloure que els mètodes d'identificació de seccions perilloses són més avançats 
que els mètodes per determinar els punts negres. Per això, es els primers es desenvolupen en països 
amb una llarga tradició de gestió de la seguretat viària. 

2.4.  METODOLOGIA UTILITZADA PER LA DGC DEL MINISTERIO DE 

FOMENTO 

La Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio de Fomento compta amb un mètode 
específic per a la detecció de TCA a les seves carreteres, amb la finalitat de detectar trams 
“conflictius” i establir prioritats d’actuació sobre els mateixos. 

Aquest mètode permet obtenir una primera relació de possibles TCA, basant-se exclusivament en 
estadístiques de trànsit i accidents. 

En concret la DGC considera tram de concentració d’accidents aquell tram d’1 km en què, tant el 
nombre d’accidents amb víctimes en els últims anys com l’índex de perillositat mitjà en aquest 
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període, sigui superior a la mitjana respectiva de tot els trams de característiques similars (categoria 
i IMD equivalents) més la desviació mitjana dels mateixos. 

Atenent als principis generals anteriorment expressats s’han definit els criteris d’identificació dels 
trams de concentració d’accidents, que son els següents: 

Tram d’1 km que complint les següents condicions: 

IPM5 ≥ P i ΣACV5 ≥ N compleix algun dels següents criteris: 

Taula 3. Criteris per a la identificació de trams perillosos 

Criteris 

IPaa ≥	 P/2 i IPua ≥ P/2 Criteri I 

IPM2 ≥ 2P/3 Criteri II 

ΣACVaa ≥ N/5 i ΣACVua ≥ N/5 Criteri III 

ΣACV2 ≥ N/2 Criteri IV 
 

Font: Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras) 

Sent: 

− IPM5: Índex de perillositat mitjà en els últims 5 anys (acv/108 veh-km). Quan al llarg del 
període de 5 anys s’hagin produït modificacions sensibles en les característiques físiques o 
del trànsit del tram, es consideraran l’índex de perillositat mitjà i els accidents del període 
en què el tram s’hagi mantingut amb la seva configuració actual. 

− IPM2: Índex de perillositat mitjà en els últims 2 anys (acv/108 veh-km). 

− ∑ACV5: Suma dels accidents amb víctimes dels darrers 5 anys. 

− ∑ACV2: Suma dels accidents amb víctimes dels darrers 2 anys. 

− aa: Any anterior. 

− ua: Darrer any. 

− P: Constant depèn del tipus de tram (tipus de via, zona, trànsit). Que s’ha calculat, amb els 
índexs de perillositat de tots els trams amb característiques semblants, en funció de la suma 
de la mitjana de la sèrie i de la seva desviació mitjana. 
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− N: Constant depenent del tipus de tram (tipus de via, zona, trànsit). Que s’ha calculat, amb 
el nombre d’accidents amb víctimes de tots els trams amb característiques semblants, en 
funció de la suma de la mitjana de la sèrie i de la seva desviació mitjana. 

A continuació s’indiquen els valors de P i N per a autovies, autopistes i carreteres convencionals 
desdoblades. Aquests valors s’actualitzen periòdicament per la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. L’aplicació de P i N es considera per a la suma d’ambdós sentits, també per 
a vies desdoblades. 

Taula 4. Valors P i N de referència 

IMD 
Carreteres interurbanes 

P N 

0-10.000 28 10 

10.000-15.000 17 10 

15.000-20.000 17 10 

20.000-40.000 17 10 

40.000-80.000 28 11 

> 80.000 17 17 
 

Font: Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras) 
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3.  OBJECTIUS 

L’objectiu principal que es pretén assolir a la present tesina és elaborar una metodologia per 
inventariar i prioritzar de manera fiable els trams més perillosos de les carreteres catalanes 
per incrementar l’eficiència de les actuacions futures que es duguin a terme a la carretera amb la 
finalitat de reduir la sinistralitat. 

Per a identificar els trams de major perillositat amb encert s’aspira, a partir de criteris enginyerils i 
estadístics, desenvolupar una metodologia on: 

− Prèviament s’estudiïn i s’analitzin les metodologies utilitzades en països pioners en 
seguretat viària. 

− Prèviament es conegui l’estat de la sinistralitat a Catalunya en el període d’anàlisi. 

− S’analitzin preliminarment les dades amb les que es treballarà per tal de garantir la seva 
qualitat, identificant les dades deficients, filtrant les anomalies, eliminant els casos erronis 
en la presa de dades i, si s’escaigués, procedint amb un ompliment de les mateixes. 

− S’estudiïn detingudament els diferents quilòmetres de la xarxa de carretera per a observar 
comportaments diferencials en quan al fenomen de l’accidentalitat, per a posteriorment, dur 
a terme una classificació amb la finalitat de discernir entre els mateixos. 

− Es realitzi un anàlisi de regressió per correlacionar les variables contemplades i es 
compleixin les hipòtesis sobre els residus per a posteriorment validar i interpretar el model. 

− Es valori i interpreti el model desenvolupat a partir de diverses tècniques com l’estudi de la 
variabilitat de l’error, els tests paramètrics i l’estimació de la fortalesa de la relació lineal. 

− Es defineixin correctament uns criteris de filtratge per a descartar que possibles factors 
d’aleatorietat interfereixin en l’estudi. 

Paral·lelament a l’elaboració del model estadístic per al reconeixement dels TCA, es pretén extreure 
altres conclusions relacionades amb la seguretat viària i el comportament del fenomen de 
l’accidentalitat a les carreteres, analitzant també, els trams amb accidentalitat nul·la i la divergència 
de la relació entre l’accidentalitat i la IMD en cadascuna de les agrupacions de carreteres 
realitzades.  
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4.  EVALUACIÓ DE L’ACCIDENTALITAT A LES 

CARRETERES CATALANES 

Per a un millor coneixement de la problemàtica de l’accidentalitat a Catalunya, en aquest apartat 
s’exposa un anàlisi comparatiu i evolutiu del fenomen de la sinistralitat. 

A nivell europeu, Catalunya es situa en les posicions baixes en quant al nombre de víctimes mortals. 
Tot i això, encara hi ha molt a fer per a arribar a nivell de sinistralitat dels països amb més tradició 
en seguretat viària com són Dinamarca, Alemanya, Regne Unit i Suècia, entre d’altres. En el Gràfic 
1 es mostren les xifres de les víctimes mortals a 30 dies del 2010 per milió d’habitants. 

Gràfic 1. Comparativa amb els països de la Unió Europea 

 

Font: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011 

En els últims anys l’accidentalitat ha tendit a disminuir de manera molt satisfactòria ja que, entre els 
anys 2000 i 2010 la mortalitat a les carreteres s’ha reduït més d’un 50%, objectiu de la Unió 
Europea fixat en el Llibre blanc sobre la política europea del transport. Amb la nova dècada, a 
Europa es van fixar els mateixos objectius per al 2020, reduir a la meitat la mortalitat respecte l’any 
2010. 
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Tot seguit es mostren els gràfics d’evolució de les víctimes mortals i ferits greus en zona 
interurbana a les carreteres catalanes per al període d’anàlisi dels Trams de Concentració 
d’Accidents d’aquest treball, és a dir, el quinquenni 2007-2011. 

Gràfic 2. Evolució del nombre total de víctimes mortals i ferits greus en carretera 

 

Font: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011 

En els següents gràfics es mostra l’evolució de les víctimes mortals i greus en zona interurbana en 
funció de diferents factors que intervenen en el succés de l’accident. 

Gràfic 3. Evolució del nombre de morts i ferits greus en carretera per tipologia de dia 

 

Font: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011 
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Gràfic 4. Evolució del nombre de morts i ferits greus en carretera per hora del dia 

 

Font: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011 

Es considera horari de matí des de les 6:00 fins a les 13:59h, tarda des de les 14:00 fins a les 21:59 i 
nit des de les 22:00 fins a les 5:59h. 

Gràfic 5. Evolució del nombre de morts i ferits greus en carretera per tipus de secció 

 

Font: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011 
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Gràfic 6. Evolució del nombre de morts i ferits greus en carretera en vehicles de dues 
rodes 

 

Font: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011 

 

Gràfic 7. Evolució del nombre de morts i ferits greus en carretera per sexe 

 

Font: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011 
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Gràfic 8. Evolució del nombre de morts i ferits greus en carretera per franja d’edat 

 

Font: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011 

 

Gràfic 9. Evolució del nombre de morts i ferits greus en carretera per posició de les 
víctimes 

 

Font: Anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya 2011 
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5.  CONCEPTES MATEMÀTICS PREVIS 

Amb la finalitat de millorar la comprensió de l’anàlisi desenvolupat en aquesta tesina, a continuació 
es presenten un seguit de conceptes matemàtics que han estat utilitzats per a la identificació dels 
TCA. 

5.1.  DESCRIPCIÓ NUMÈRICA DE LES DADES 

Els paràmetres poblacionals i els estadístics mostrals són valors numèrics que resumeixen la 
informació continguda a les dades. S’anomenen paràmetres quan fan referència a la població i 
estadístics quan les dades corresponen a una mostra. A continuació es mostra el procediment de 
càlcul per a l’obtenció d’alguns paràmetres que s’utilitzen al llarg de la tesina. 

5.1.1.  Paràmetres de posició 

Son paràmetres que descriuen el conjunt total de les dades. En certa manera són les mesures que 
descriuen el centre del conjunt de dades i per això, també s’anomenen paràmetres de centralització. 

5.1.1.1.  Mitjana aritmètica 

La mitjana més comuna de tendència central o localització és el promig aritmètic ordinari o mitjana 
aritmètica. Donat que en la majoria de casos les dades amb les que es treballa corresponen a 
mostres, la mitjana aritmètica també es coneix amb el nom de mitjana mostral. 

Si les dades corresponents a una mostra de mida 𝑛 són 𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥!, amb freqüències 𝑓!, 𝑓!,… , 𝑓!, 
𝑓! + 𝑓! +⋯+ 𝑓! = 𝑛, llavors la mitjana aritmètica es defineix com: 

𝑥 =
𝑥!𝑓! + 𝑥!𝑓! +⋯+ 𝑥!𝑓!

𝑓! + 𝑓! +⋯+ 𝑓!
=
1
𝑛

𝑥!𝑓!

!

!!!

 

El valor de la mitjana, a diferència d’altres paràmetres, no depèn de l’ordre en que aquests s’hagin 
escrit. 
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La mitjana aritmètica és molt sensible als valors extrems. Aquesta falta de robustesa1 es resol amb 
la mitjana retallada, que modera l’efecte de les dades atípiques a la mitjana aritmètica suprimint un 
percentatge de valors extrems, tant grans com petits. 

5.1.1.2.  Mediana 

La mediana d’un conjunt de dades és el valor que divideix la mostra en dos parts iguals quan 
aquests es troben ordenats. Quan la mostra conta d’un nombre parell d’elements, qualsevol nombre 
entre els dos centrals satisfà la definició de la mediana. De totes maneres, es convenient prendre la 
mitjana aritmètica dels dos valors centrals com a mediana. Amb les dades ordenades, la mediana es 
defineix com: 

𝑀𝑒! = 𝑥 =

𝑥 !!!
!

                                        𝑛  𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙

𝑥(!!)
+ 𝑥 !

!!!

2       𝑛  𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙
 

5.1.2.  Paràmetres de dispersió 

Les mesures de variabilitat o paràmetres de dispersió donen una idea de fins a quin punt les dades es 
dispersen o s’agrupen al voltant dels valors centrals. 

5.1.2.1.  Variància i desviació típica 

Són les mesures més importants de variabilitat. Si les dades 𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥! són una mostra de 𝑛 
observacions, per una banda la variança es defineix com la mitjana aritmètica dels quadrats de les 
desviacions respecte a la mitjana. És a dir: 

𝑠! =
1
𝑛

𝑥! − 𝑥 !
!

!!!

 

Per altra banda, la desviació típica és l’arrel quadrada positiva de la variància: 

𝑠 =
1
𝑛

𝑥! − 𝑥 !
!

!!!

 

                         
1 S’anomena robustesa d’un paràmetre a la seva resistència o sensibilitat als valors extrems, també coneguts 
com casos atípics o outliers. 
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5.1.2.2.  Desviació mitjana 

És la mitjana aritmètica dels valors absoluts de les desviacions respecte a la mitjana, és a dir: 

𝑑 =
1
𝑛

𝑥! − 𝑥
!

!!!

 

5.1.3.  Paràmetres de forma 

5.1.3.1.  Box-plot i detecció de valors atípics 

El box-plot o diagrama de caixa és un procediment gràfic que permet descriure resumidament 
algunes de les característiques més importants del conjunt de dades. Aquestes són el centre, la 
dispersió, les asimetries i la distribució dels valors anòmals. 

Aquesta és una eina permet d’una forma ràpida i directa estudiar la localització i dispersió relativa 
de les dades d’una mostra. Es caracteritza per un rectangle que té com a extrem inferior el primer 
quartil de la mostra (o Q3, és a dir, el percentil 25, valor tal que al menys un 25% de les dades són 
menors o iguals que ell) i com a extrem superior el tercer quartil (o Q1, el percentil 75). Dins ell 
s’indica amb una línia la posició del segon quartil o mitjana. L’alçada de la caixa representa 
l’amplitud interquartil (Q3-Q1) i hi és representat el 50% de la mostra. Finalment surten per cada 
banda de la caixa unes tires que tenen com a longitud màxima una vegada i mitja l’amplitud 
interquartil. 
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Imatge 4. Gràfic box-plot tipus 

 

Font: Elaboració pròpia 

El diagrama de caixa permet visualitzar l’existència de valors atípics o outliers, que seran aquells 
valors que no es trobin en l’interval delimitat pels límits de les tires. El programa marca amb una O 
els valors atípics que es trobin allunyats entre 1,5 i 3 vegades l’amplitud interquartil de l’extrem de 
la caixa i amb un * els que es trobin a més de 3 vegades l’amplitud interquartil. El box-plot és útil 
perquè detecta els valors que tenen un comportament diferenciat de la resta d’individus de la 
mateixa classe. Aquests valors s’han d’analitzar individualment i amb cura perquè es surten de la 
pauta normal i podrien respondre a un possible error en les dades. A la Imatge 4 es representa un 
gràfic box-plot característic. 

5.1.3.2.  Transformacions 

En determinats casos resulta convenient realitzar transformacions lineals de la forma 𝑦! = 𝑎 + 𝑏𝑥!. 
D’aquesta manera es compleix que 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 i que 𝑠!! = 𝑏!𝑠!!. Una de les transformacions més 
importants i que s’utilitzarà en la present tesina és la tipificació o estandardització, que per a una 
sèrie d’observacions 𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥! es defineix com: 

𝑧! =
𝑥! − 𝑥
𝑠
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Es verifica que 𝑧 = 0 i 𝑠!! = 1 i no té unitats, cosa que permet una comparació directe entre 
fenòmens de diferent índole. 

5.2.  MODEL DE REGRESSIÓ LINEAL 

L’objectiu que es pretén aconseguir duent a terme un anàlisi de regressió, és avaluar la relació, si 
aquesta existeix, entre variables quantitatives. La importància d’aquest model radica en el fet de que 
serveix per fer prediccions (forecasting). 

La variables que es desitja preveure s’anomena variable resposta o variable dependent, mentre que 
les variables independents s’anomenen variables de control. 

El model de regressió té la següent forma: 

𝑦 = 𝑓(𝑥!𝑥!,… ; 𝑥!) 

On el cas més simple és el model lineal univariant: 

𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥 + 𝜖 

on, 

𝑦 = variable resposta 

𝑥 = variable control 

𝛽! = ordenada a l’origen 

𝛽! = coeficient de regressió i pendent de la recta d’estimació 

𝜖 = variable d’error 

5.2.1.  Mètode de mínims quadrats 

La metodologia utilitzada habitualment per a trobar els paràmetres de la regressió és el dels mínims 
quadrats, que consisteix en calcular 𝛽! i 𝛽! minimitzant la suma dels quadrats dels residus. Per 
residus entenem la diferència entre els valors reals 𝑦! i els predits pel model 𝑦!. 
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𝐸(𝛽!,𝛽!) = 𝑑!! = 𝑦! − 𝑦! ! = 𝑦! − 𝛽! + 𝛽!𝑥!
! =

!

!!!

!

!!!

!

!!!

𝑦! − 𝛽! − 𝛽!𝑥! !
!

!!!

 

Imatge 5. Representació gràfica de la diferència entre els valors reals i el predits pel 
model 

 

Font: Elaboració pròpia 

5.2.2.  Coeficients del model de regressió 

Els valors dels paràmetres del model estimats a partir de les dades venen donats per les expressions: 

𝛽! =
!!!"
!!!

    i    𝛽! = 𝑦 − 𝛽!𝑥 

on, 

𝑆𝑆!" = 𝑥! − 𝑥 (𝑦! −
!

!!!

𝑦) 

= 𝑥! ·
!

!!!

𝑦! −
1
𝑛

𝑥!

!

!!!

𝑦!

!

!!!

 

i 

𝑑! 
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𝑆𝑆! = 𝑥! − 𝑥 ! = 𝑥!! −
1
𝑛

𝑥!

!

!!!

!!

!!!

!

!!!

 

𝑆𝑆!" és la covariança de n valors (x1,y1), (x2,y2),..., (xn,yn) de (X,Y) ens indica si la possible relació 
entre dos variables és directa o inversa. 

• Directa: 𝑆𝑆!" > 0. La pendent de la recta és positiva. 

• Inversa: 𝑆𝑆!" < 0. La pendent de la recta és negativa 

• Incorrelades: 𝑆𝑆!" = 0. En aquest cas la recta de regressió serà paral·lela als eixos de 
coordenades. 

5.2.3.  Hipòtesis sobre els residus del model 

Les hipòtesis realitzades sobre els residus del model es refereixen a una sèrie de condicions que han 
de complir-se per a garantir la validesa del model. Al efectuar aplicacions pràctiques del model de 
regressió, ens trobem amb la necessitat d’examinar aquestes hipòtesis. 

5.2.3.1.  Anàlisi dels residus 

Anomenem residus a les diferències entre els valors observats i els pronosticats: 

𝜖! = 𝑦! − 𝑦! 

on, 

𝜖! = residu 

𝑦! = valor real 

𝑦! = valor pronosticat 

Els residus esdevenen molt importants en l’anàlisi de regressió. En primer lloc, ens informen del 
grau d’exactitud dels pronòstics: quan més petit és l’error típic dels residus, millors són els 
pronòstics, o el que és el mateix, millor s’ajusta la recta de regressió al núvol de punts. En segon 
lloc, en l’anàlisi de les característiques dels casos amb residus grans (siguin positius o negatius) pot 
ajudar-nos a detectar casos atípics i, conseqüentment, a perfeccionar l’equació de regressió a través 
d’un estudi detallat dels mateixos. 
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5.2.3.2.  Independència 

El vertader interès dels residus s’ha de buscar en el fet de que l’anàlisi dels mateixos ens 
proporciona informació crucial sobre el compliment de les diferents hipòtesis del model de 
regressió lineal. Entre aquestes hipòtesi es troba la d’independència entre els residus. L’estadístic de 
Durbin-Watson (1951) proporciona informació sobre el grau d’independència existent entre els 
mateixos: 

𝐷𝑊 =
𝜖! − 𝜖!!! !!

!!!

𝜖!!!
!!!

 

on, 

𝜖! = 𝑦! − 𝑦! 

L’estadístic DW oscil·la entre els valors 0 i 4, i pren el valor 2 quan els residus són independents. 
Els valors menors de 2 indiquen autocorrelació positiva i els majors de 2 indiquen autocorrelació 
negativa. Es pot assumir independència entre els residus quan DW pren valors entre 1,5 i 2,5. 

5.2.3.3.  Normalitat 

Una altra hipòtesi a corroborar sobre els residus és que aquests segueixen una distribució normal. 
La distribució normal, també anomenada de Gauss o distribució gaussiana, és una de les 
distribucions de probabilitat que amb més freqüència s’aproxima a fenòmens reals. Les principals 
propietats de la distribució normal són: simetria respecte a la seva mitjana, la moda i la mediana són 
iguals a la mitjana i la corba és asimptòtica a l’eix d’abscisses. 

Per a comprovar si els residus compleixen aquesta hipòtesi del model existeixen diverses opcions 
gràfiques i numèriques que ens informen sobre el grau en que els residus tipificats1 s’aproximen a 
una distribució normal: 

− Histograma: Es construeix un histograma de freqüències dels residus tipificats i s’observa si 
l’histograma mostra una distribució en forma de campana de Gauss, la mitjana s’aproxima a 
0 i la desviació estàndard a 1. 

                         
1 S’entén com a valor tipificat d’una observació a la distància (amb signe) respecte a la mitjana, mesurat amb 
desviacions típiques. És a dir, 𝑧 = !!!

!
, essent µ i σ la mitjana i la desviació típica de la mostra, 

respectivament. Veure apartat 5.1.3.2.  
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− Gràfic P-P: Eina gràfica que s’utilitza per a contrastar la normalitat d’un conjunt de dades. 
En aquest gràfic es representa en l’eix d’abscisses la probabilitat acumulada per a cada un 
dels valors tipificats d’estudi observats, i en l’eix d’ordenades, es representa la probabilitat 
que li correspondria a cada valor d’estudi si es tractés d’una distribució normal tipificada. 
Si la distribució de la variable observada és normal, els punts s’ajustaran a una línia recta. 

5.2.3.4.  Punts d’influència o Outliers 

Tots els casos contribueixen a l’obtenció de l’equació de regressió, però no tots ho fan amb la 
mateix força. Els punts d’influència són els casos que afecten de forma important al valor de 
l’equació de regressió. La presència de punts d’influència no necessàriament ha de constituir un 
problema a la regressió, de fet, el normal és que en un anàlisi de regressió no tots els casos tinguin 
la mateixa rellevància. Tot i això, s’ha de ser conscient de la presència d’aquests punts ja que podria 
tractar-se de mesures errònies, errors d’anotació o equips deteriorats. Per tant, només essent 
conscients de l’existència o inexistència d’aquests punts, és possible corregir l’anàlisi. 

Per a la detecció dels outliers s’analitzen distàncies que valoren la presència de casos extrems 
respecte l’equació de regressió. La distància i l’estadístic d’influència extrets de la regressió són: 

− Cook. La distància de Cook (1977) mesura el canvi que es produeix en les estimacions dels 
coeficients de regressió al anar eliminant cada cas de l’equació de regressió. Una distància 
de Cook elevada indica que el cas té un pes considerable en l’estimació dels coeficients de 
regressió. En general, un cas amb una distància superior a 1 ha de ser revisat. 

− Valors d’influència. Representen una mesura de la influència potencial de cada cas. Fent 
referència a la variable independent, un valor d’influència és una mesura normalitzada del 
grau d’allunyament d’un punt respecte el centre de la seva distribució. Els punts molt 
allunyats poden influir de manera molt important a l’equació de regressió, però no 
necessàriament ho han de fer. 

Es considera que un valor d’influència ha de ser revisat si és major que 3/n, essent n el 
nombre de casos. Tot i això, els valors menors a 0,2 es consideren poc problemàtics; els 
valors compresos entre 0,2 i 0,5, es consideren arriscats; i els valors majors de 0,5 s’haurien 
d’evitar. 
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5.2.4.  Verificació del model 

Prèviament a la utilització del model, aquest s’ha de verificar estadísticament per determinar si la 
variable independent de la que disposem serveix per a explicar la variable dependent. 

Per a decidir sobre la validesa del model, es desenvolupa un test d’hipòtesis que cal contrastar. 

𝐻!:        𝛽! = 0, no existeix relació lineal entre les variables 

𝐻!:        𝛽! ≠ 0, existeix relació lineal entre les variables 

Una vegada plantejades les hipòtesi, per a validar el model s’ha de rebutjar la hipòtesi nul·la a partir 
de l’estimador F (Fisher-Snedecor) o el p-value extrets de la taula ANOVA (anàlisi de la variància) 
de la regressió. 

− Estimador de contrast F. El quocient de dos variàncies segueix una distribució F (Fisher-
Snedecor) i es calcula de la següent manera: 

𝐹 =
𝑆𝑆! − 𝑆𝑆𝐸

𝑆!!
 

on, 

𝑆𝑆! = 𝑦! − 𝑦 ! = 𝑦!! −
1
𝑛

𝑦!

!

!!!

!!

!!!

!

!!!

 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆! −
𝑆𝑆!"!

𝑆𝑆!
 

𝑆𝑆𝐸 = suma dels quadrats dels errors. 

Els valor de 𝑆𝑆! i 𝑆𝑆!" han estat calculats a l’apartat dels coeficients del model de regressió 
(5.2.2. ). 

Una vegada s’obté el valor de F, aquest es compara amb el valor crític de la distribució de 
probabilitat, 𝐹 !,!!!!! !,!", on k és el nombre de variables que es desitja comparar i n és el 

nombre total de dades de la mostra. D’aquesta manera: 

• Si 𝐹 > 𝐹 !,!!!!! !,!", es rebutja la hipòtesi nul·la i per tant, existeix relació lineal 

significativa entre les variables. 
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• Si 𝐹 < 𝐹 !,!!!!! !,!", no es rebutja la hipòtesi nul·la i per tant, no s’observa relació 

lineal significativa entre les variables. 

− P-value. S’anomena p-value a la probabilitat de rebutjar 𝐻!  en funció del nivell de 
significació (𝛼) escollit per a la prova estadística, de manera que: 

• Si 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 𝛼, es rebutja la hipòtesi nul·la i per tant, existeix relació lineal 
significativa entre les variables. 

• Si 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 𝛼, no es rebutja la hipòtesi nul·la i per tant, no s’observa relació 
lineal significativa entre les variables. 

5.2.5.  Estimació de la fortalesa de la relació lineal 

La mesura de la fortalesa de la dependència entre les variables de control i resposta ve donada pel 
coeficient de correlació de Pearson (𝑟). El coeficient de correlació es pot calcula de la següent 
manera: 

𝑟 =
𝑆𝑆!"
𝑆𝑆!𝑆𝑆!

1 

Aquest paràmetre és una estimació del valor del coeficient de correlació 𝜌. Quan 𝜌 és igual a 0, la 
correlació entre les variables és nul·la i el model no és adequat per a realitzar prediccions. S’elabora 
el següent test paramètric per a valorar la fortalesa. 

𝐻!:        𝜌 = 0 

𝐻!:        𝜌 ≠ 0 

Estadístic de contrast: 

𝑡 =
𝑟 − 𝜌
𝑆!

=
𝑟
𝑆!

 

on, 

𝑆! =
1 − 𝑟!

𝑛 − 2
 

                         
1 El procediment de càlcul de les covariàncies es mostren a l’apartat 5.2.2.  i 5.2.4.  
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Es rebutja 𝐻! si, 𝑡 > 𝑡!
!,!!!

1 

5.2.6.  Qualitat predictiva del model 

Per quantificar la qualitat del model s’utilitza el coeficient de determinació (𝑅!). Aquest coeficient 
ens indica quin percentatge de variabilitat total en la variable 𝑦 pot ser explicada per la variable 
independent 𝑥. En conseqüència, podem dir que és una mesura de capacitat de predicció del model. 

El coeficient de determinació mostra les següents propietats: 

− 0 ≤ 𝑅! ≤ 1 

− No depèn de les unitats de mesura. 

− És el quadrat del coeficient de correlació de Pearson. 

− Mentre major és 𝑅!, major és la força de la variable independent per fer prediccions. 

− Mentre major sigui 𝑅!, més a prop es troben els punts de la recta. 

− Pren els mateixos valors quan utilitzem la variable 𝑥 per a predir 𝑦, que quan utilitzem 𝑦 
per a predir 𝑥. 

Els criteris més habituals per avaluar la qualitat predictiva del model són: 

− Si 𝑅! < 0,3 la dependència es considera dèbil. 

− Si 0,3 ≤ 𝑅! < 0,7 la dependència es considera moderada. 

− Si 𝑅! ≥ 0,7 la dependència es considera forta. 

5.2.7.  Intervals de confiança 

En aquest apartat es defineixen els intervals de confiança per al valor pronosticat de 𝑦 donat un cert 
nivell de significació (𝛼). 

                         
1 El valor 𝑡!

!,!!!
 es refereix a la probabilitat definida en una distribució T-Student per a un nivell de 

significació 𝛼 i n dades. 
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Els intervals de confiança s’utilitzen quan es vol predir un determinat valor de la variable resposta 𝑦 
a partir d’un valor donat de la variable control 𝑥. Aquest interval ve donat per la següent expressió: 

𝑦 ± 𝑡!
! ,!!!

· 𝑆! 1 +
1
𝑛
+

𝑥 − 𝑥 !

𝑆𝑆!
 

on, 

𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥 

𝑥 és el valor que pren la variable control. 

𝑡!
!,!!!

 és la probabilitat donada la distribució T-Student. 

𝑆! =
!!"
!!!

, 𝑆𝑆𝐸 és la suma dels quadrats dels errors calculada a l’apartat 5.2.4. . 

𝑆𝑆! s’ha calculat a l’apartat 5.2.2. . 
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6.  METODOLOGIA 

6.1.  INTRODUCCIÓ 

En el present capítol es descriu de manera detallada el procediment estadístic i els paràmetres 
utilitzats per a identificar els Trams de Concentració d’Accidents de la xarxa de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya. 

El sistema desenvolupat per a inventariar els trams més perillosos de la xarxa de carreteres es 
caracteritza per basar-se en un anàlisi estadístic complex, en el sentit que analitzar el comportament 
dels aproximadament 6.000 quilòmetres de carretera és un treball laboriós; estricte, en el sentit que 
s’ha establert un interval de predicció (veure apartat 5.2.7. ) reduït; i rigorós des del punt de vista de 
l’elevada correlació i dependència entre les variables definides en la hipòtesi plantejada inicialment. 

6.2.  PARÀMETRES 

6.2.1.  Període d’anàlisi 

El més freqüent a nivell espanyol en quant a la llargada del període usat per a identificar els Trams 
de Concentració d’Accidents és la utilització d’un període que varia entre un i cinc anys. El període 
d’anàlisi per a la identificació dels TCA en el països europeus varia entre 3 i 8 anys. Una 
investigació de Cheng i Washington (2005) mostra que el guany en la precisió d’identificació dels 
TCA mitjançant l’ús d’un període més llarg de 3 anys és marginal i disminueix ràpidament a 
mesura que augmentem els anys analitzats. No té molt sentit per tant, l’ús d’un període superior a 5 
anys per a l’anàlisi. 

En general es pot afirmar que els períodes utilitzats per a la identificació dels TCA poden ser més 
curts que els dels punts negres, ja que normalment les seccions dels TCA són més llargues i 
conseqüentment, registren més accidents (Ogden al 1996). De totes maneres els TCA s’analitzen en 
els països més segurs des del punt de vista de la seguretat viària, pel que s’han d’utilitzar períodes 
més llargs per a disposar de dades suficients. 

Donades les referències analitzades anteriorment, la disposició de les dades, a les variacions 
aleatòries a les que està sotmès el nombre de sinistres degut a la pròpia naturalesa del fenomen de 
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l’accidentalitat i el canvi de metodologia en el registre dels accidents en l’any 20061, es decideix 
utilitzar un període de 5 anys per a l’anàlisi d’identificació dels TCA que comprèn el quinquenni 
2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. 

6.2.2.  Filtratge 

Donades les característiques de variable discreta i sovint aleatòria de l’accidentalitat, es proposa 
aplicar un procés de filtratge basat en criteris unificats per a excloure aquells trams on no es 
compleixin una sèrie de condicions. 

El procés de filtratge es realitza un cop finalitzat l’anàlisi d’identificació dels TCA, és a dir, els 
trams que a priori no compleixen aquestes condicions sí que es tenen en consideració en l’anàlisi 
estadístic, però en el cas que s’identifiquin com a TCA no es comptabilitzen com a tals. 

6.2.2.1.  TCAs de Freqüència 

En el procés d’identificació dels TCA de Freqüència es proposen uns filtres per evitar identificar 
trams amb valors d’accidentalitat baixos per causes aleatòries i trams on en els últims dos anys de 
l’anàlisi el nombre de sinistres ha disminuït. Per tant, es seleccionen els trams on: 

− El nombre d’accidents totals amb víctimes és igual o major a 20. 

− El promig del nombre d’accidents totals amb víctimes en els últims dos anys de l’anàlisi 
(2010 i 2011) és superior al promig del nombre d’accidents totals amb víctimes dels 
primers tres anys d’anàlisi (2007, 2008 i 2009). 

D’aquesta manera, també s’evita el problema d’una possible pèrdua de precisió en el procés 
d’identificació que indiquen Cheng i Washington al 2005 (veure apartat 6.2.1. ). 

6.2.2.2.  TCAs de gravetat 

En el procés d’identificació dels TCA de Gravetat es proposen uns filtres per evitar identificar trams 
amb valors de gravetat baixos per causes aleatòries i trams on en els últims dos anys de l’anàlisi el 
valor de la gravetat dels sinistres ha disminuït. Per tant, es seleccionen els trams on: 

− El nombre d’accidents amb resultat de víctimes mortals o greus és igual o superior a 4. 
                         
1 A l’any 2006, es comptabilitzen de manera diversa les víctimes de menor gravetat. Aquest fet provoca una 
alteració en el nombre de víctimes lleus en comparació amb els altres anys. 
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− El promig del valor de la gravetat ponderada dels accidents totals amb víctimes dels dos 
últims anys d’estudi (2010 i 2011) és superior al promig del valor de la gravetat ponderada 
dels accidents totals amb víctimes del primers tres anys d’estudi (2007, 2008 i 2009). 

6.2.3.  Tipologia d’accidents a tenir en compte 

En aquest apartat es defineixen les característiques dels accidents que es tindran en compte per a la 
posterior identificació dels TCA. 

Per a evitar els factors d’aleatorietat que poden distorsionar la relació en la que es basa el treball, en 
aquest estudi es treballa amb xifres de nombre d’accidents i no en nombre de víctimes 
ocasionades per un accident. D’aquesta manera, compta el mateix un accident on s’ha vist 
involucrat un vehicle amb una ocupant que un accident on en el vehicle involucrat viatjaven quatre 
persones. 

Pel que fa a la gravetat dels accidents analitzats, en una part dels estudis publicats a nivell europeu 
en relació a la identificació dels TCA la tipologia d’accidents que s’analitzen són els accidents amb 
resultat de víctimes mortals o greus i no es considera l’efecte dels accidents amb resultat de 
víctimes lleus. Però, en els últims anys es tendeix a comptabilitzar també els accidents amb resultat 
de víctimes lleus donada l’accentuada reducció en el nombre de víctimes mortals i greus que 
s’observa cada any a les carreteres. Aquesta reducció de l’accidentalitat usualment s’atribueix a 
canvis de comportament de l’usuari de la via i a l’augment en seguretat de les carreteres. En 
determinats països con a Noruega (veure apartat 2.3.2. ) es va més enllà i s’incorpora una altra 
categoria de gravetat anomenada accident amb ferits crítics que es situa entre els accidents mortals i 
els greus. En altres països on l’accidentalitat és menor s’analitzen també els accidents amb danys 
materials, és a dir, els accidents sense víctimes. 

Prenent part de la tendència a nivell europeu, donada la classificació dels accidents en tres 
categories de gravetat per part de les autoritats i administracions titulars de les carreteres i 
l’absència de dades per a accidents sense víctimes, en aquest estudi es treballa amb accidents on el 
resultat han sigut víctimes mortals1, greus i/o lleus. 

                         
1 Es considera víctima mortal a tota persona que, com a conseqüència de l’accident, mori en el moment de 
l’accident o dins les 24 hores posteriors. 
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6.2.4.  Segmentació 

A nivell europeu, els TCA es defineixen com a trams de longitud d’entre 1 i 10 km. En la present 
tesina es pretén realitzar un anàlisi amb un alt grau de detall. És per això que dins d’aquest rang 
definit per nombrosos estudis, com en el publicat per Elvik al 2007, s’intenta minimitzar a longitud 
dels trams en la segmentació de les carreteres per a identificar els TCA de forma precisa. 

En els qüestionaris omplerts per part dels cossos de policia en el succés d’un accident, aquest 
accident es referencia geogràficament a nivell d’hectòmetre de carretera. Tot i això, en nombroses 
ocasions s’ha observat una certa tendència a situar els accidents o bé al primer hectòmetre o bé a 
l’hectòmetre central sobretot per causes d’ambigüitat en la localització del succés. És per aquest 
motiu que es decideix analitzar els aproximadament 6.000 quilòmetres de carretera segmentats ens 
trams d’un quilòmetre de longitud aproximadament, de manera que, per a cada quilòmetre de 
xarxa es coneixen les dades d’accidentalitat dels anys definits per a la identificació dels TCA. 

6.2.5.  Ponderació de la gravetat dels accidents 

Per a la identificació dels TCA de Gravetat s’elabora un índex que defineixi el grau de perillositat 
de cada un dels trams analitzats en funció del nombre d’accidents ponderats per les següents 
valoracions unitàries per les diferents categories de sinistre: 

− Accident mortal: 6 

− Accident greu: 3,7 

− Accident lleu: 1 

Aquestes ponderacions s’han determinat en base a un estudi publicat per la Comisión de Seguridad 
Vial y Movilidad Sostenible de la Dirección General de Carreteras al 2012 on es publicaven els 
costos unitaris associats als accidents de trànsit amb víctimes del 2011. En aquest estudi es publica 
que els costos unitaris per a les víctimes dels accidents són: 

− Víctimes mortals: 1,4 M€ 

− Ferits greus: 219.000 € 

− Ferits lleus: 6.100 € 
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Per obtenir els coeficients de ponderació dels accidents, els costos unitaris s’han aplicat al conjunt 
de víctimes en accidents de trànsit dels anys que s’estudien en aquest treball, que són: 

− Víctimes mortals 07-11: 743 

− Ferits greus 07-11: 2917 

− Ferits lleus 07-11: 28502 

6.3.  CLASSIFICACIÓ DE LES CARRETERES 

Donada la base estadística del procés metodològic per a la identificació dels TCA, és elemental 
conèixer el comportament que pren el fenomen de l’accidentalitat en funció de la tipologia de via 
per a definir un comportament homogeni de l’accidentalitat que particularitza a cada grup de 
carreteres. Històricament, tal i com comenta Elvik en el seu treball del 2007, el comportament 
diferencial dels accidents en les diferents tipologies de via s’ha atribuït a paràmetres purament 
geomètrics i de disseny. 

En aquesta tesina s’elabora una classificació en dos grups de carreteres que discrimina el 
comportament del fenomen de la sinistralitat que presenten: 

• Grup 1. Vies desdoblades: En aquest grup de carreteres es troben les vies on els dos sentits 
de la circulació es troben separats per un element de contenció, normalment una mitjana. 
Formen part d’aquest grup les autopistes, autovies i les carreteres desdoblades en general. 

• Grup 2. Vies no desdoblades: Aquest grup està constituït per les vies on els dos sentits de 
circulació no es troben separats per cap element de contenció. Formen part d’aquesta 
agrupació les carreteres convencionals i les vies secundàries. 

A continuació es mostra una taula amb valors i indicadors que expressen de manera aproximada el 
comportament de cada grup vers el fenomen de l’accidentalitat. 

  



 
 

43 
 

Anàlisi d’identificació de Trams de Concentració d’Accidents en zona interurbana a Catalunya 
P. Vilar (maig de 2013) 

Taula 5. Indicadors d’accidentalitat dels diferents grups de carreteres 

Indicadors Grup 1 Grup 2 

Quilòmetres de carretera 445 5575 

Mitjana IMD 40563 5238 

Mitjana IMD·365 14805416 1911937 

Accidents amb víctimes anuals 1106 3159 

Accidents mortals anuals 20 108 

Accidents greus anuals 78 343 

Accidents lleus anuals 1008 2708 

Accidents mortals/Accidents amb víctimes 1,8% 3,4% 

Accidents greus/Accidents amb víctimes 7,0% 10,9% 

Accidents lleus/Accidents amb víctimes 91,2% 85,7% 

Accidents amb víctimes/Quilòmetre 2,49 0,57 

Accidents mortals/Quilòmetre 0,05 0,02 

Accidents greus/Quilòmetre 0,17 0,06 

Accidents lleus/Quilòmetre 2,27 0,49 

Accidents amb víctimes/1.000.000 vehicles 74,69 1652,36 

Accidents mortals/1.000.000 vehicles 1,36 56,49 

Accidents greuss/1.000.000 vehicles 5,24 179,61 

Accidents lleus/1.000.000 vehicles 68,08 1416,26 

Accidents amb víctimes/109 vehicles·quilòmetre 167,94 296,40 

Accidents mortals/109 vehicles·quilòmetre 3,07 10,13 

Accidents greus/109 vehicles·quilòmetre 11,79 32,22 

Accidents lleus/109 vehicles·quilòmetre 153,09 254,05 

Indicador de gravetat anual/Quilòmetre 1,33 0,44 

Indicador de gravetat anual/109 vehicles·quilòmetre 89,74 227,98 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Català de Trànsit 

El valor absolut d’accidents dins de cada grup resulta difícil de comparar donada la heterogeneïtat 
dels dos grups pel que fa al nombre de quilòmetres de carretera i la mitjana de IMD. Es per això que 
s’analitzen les dades d’accidentalitat relacionades amb diversos paràmetres en forma d’indicador. 

Primerament s’examina el percentatge d’accidents segons la seva tipologia respecte el nombre total 
d’accidents. Val a dir que les dades d’accidentalitat i de IMD expressen el valor promig de totes les 
carreteres que formen cada agrupació i alhora, les primeres dividides per 5 anys donat que és el 
període d’estudi, i la IMD multiplicada per 365 ja que es defineix com a intensitat diària i l’anàlisi 
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es realitza prenent com a referència un any. En el Gràfic 10 es presenta el pes de cada tipologia 
d’accident respecte al total d’accidents amb víctimes. 

Gràfic 10. Accidentalitat mitjana anual segons la tipologia de l’accident 

 

Font: Elaboració pròpia 

S’observa com en el grup 2 la presència d’accidents mortals i greus és notablement major respecte 
al grup 1. Concretament, la presència d’accidents mortals en el grup 2 és quasi el doble que en el 
grup 1 i la dels accidents greus augmenta la en un 50% respecte al grup 1. 

En relació al nombre de trams quilomètrics de carretera, el procés de classificació no defineix dos 
grups homogenis, ja que en el primer grup s’analitzen 445 km de vies desdoblades i en el segon 
5575 km de vies no desdoblades. Succeeix el mateix si comparem el valor promig de IMD per a 
cada grup, en el primer la IMD mitjana és de 40563 vehicles per dia, en canvi en el segon grup el 
volum de trànsit es redueix fins a 5238 vehicles per dia. És per aquest motiu que els indicadors 
d’accidentalitat relacionats amb els quilòmetres de carretera i amb la intensitat de vehicles 
difereixen enormement tal i com s’observa en el Gràfic 11 i en el Gràfic 12.  
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Gràfic 11. Accidentalitat mitjana anual per cada quilòmetre de carretera 

 

Font: Elaboració pròpia 

El Gràfic 11 mostra una gran diferència en quan al nombre d’accidents per quilòmetre produïts 
anualment en una carretera desdoblada o en una carretera no desdoblada. Els accidents produïts en 
un quilòmetre de longitud anualment en el grup 2 presenten una reducció del 77% respecte els 
accidents per quilòmetre ocasionats anualment en les carreteres del grup 1. Aquesta gran diferència 
però, es deguda a la quantitat de vehicles que circulen per les carreteres desdoblades.  
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Gràfic 12. Accidentalitat mitjana anual per cada 1.000.000 de vehicles 

 

Font: Elaboració pròpia 

En el Gràfic 12 s’observa una gran diferència del comportament de l’accidentalitat al relacionar-la 
amb el volum de vehicles que circulen per les carreteres de cada una de les agrupacions realitzades. 
De manera que, en el grup 2, succeeix un accident cada 605 vehicles, xifra que augmenta 22 
vegades en les carreteres del grup 1 fins a situar-se en 13389 vehicles per cada accident. 

Per comparar l’accidentalitat mitjana anual entre els dos grups de manera que aquesta es vegi 
influïda alhora pels dos paràmetres anteriorment comentats (quilòmetres de carretera i IMD mitjana 
anual) s’elabora el Gràfic 13. 
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Gràfic 13. Comparativa entre grups de l’accidentalitat anual per quilòmetre de carretera 
i per cada 1.000 milions de vehicles 

 

Font: Elaboració pròpia 

És notori que el comportament de l’accidentalitat en funció de la tipologia de carretera tenint en 
compte el volum de trànsit i els quilòmetres de carretera és diferencial fins al punt que els accidents 
amb víctimes es redueixen un 43% si analitzem el grup de carreteres desdoblades respecte al grup 
de carreteres no desdoblades. Analitzant els accidents per la seva tipologia, podem extreure les 
següents comparacions prenent com a referència els accidents del grup 1 i observant el 
comportament del grup 2: 

• La mitjana d’accidents lleus anual augmenta en un 66% a les carreteres del grup 2 respecte 
a les carreteres el grup 1. 

• La mitjana d’accidents greus anual es multiplica per 2,7 a les carreteres del grup 2 respecte 
a les del grup 1. 

• La mitjana d’accidents mortals anual es triplica de llarg a les carreteres del grup 2 respecte 
a les del grup 1. 
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Per tant, és de gran importància diferenciar els dos grups de carreteres de cara a l’anàlisi estadístic 
que determina l’accidentalitat esperada per a cada grup. Si no es realitzés l’anàlisi de manera 
discriminada segons la tipologia de carretera, en el llistat final dels TCA segurament no s’haguessin 
identificat trams d’algun dels dos grups de carreteres que seguint aquest procés de classificació sí 
que s’identifiquen. 

Finalment, un altre indicador a observar per a comparar el comportament de cada un dels grups vers 
l’accidentalitat és l’índex de gravetat anual per vehicle i quilòmetre. Aquest índex s’ha elaborat a 
partir de les valoracions unitàries assignades a cada una de les topologies d’accident descrites a 
l’apartat 6.2.5.  de manera que: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑡𝑎𝑡 =
6 · 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑠 + 3,7 · 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑔𝑟𝑒𝑢𝑠 + 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑙𝑙𝑒𝑢𝑠 · 10!

𝑄𝑢𝑖𝑙ò𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 · 𝐼𝑀𝐷 · 365 · 𝐴𝑛𝑦𝑠
 

En el Gràfic 14 es comparen els índexs de les dos agrupacions de carreteres. 

Gràfic 14. Índex de gravetat mitjà per vehicle i quilòmetre per a cada agrupació 

 

Font: Elaboració pròpia 

En la comparació de l’indicador de gravetat ponderada dels accidents s’observa com l’índex del 
grup 2 és 2,5 vegades major a l’índex del grup 1. Aquest fet es traduiria en una absència de trams 
definits com a TCA de gravetat per part del grup 1 si no es realitzés prèviament el procés de 
classificació per tipologia de carretera. 
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6.4.  FORMACIÓ DE SUBGRUPS 

Prèviament al càlcul del valor esperat d’accidentalitat, s’ha realitzat una subagrupació dins de cada 
agrupació de carreteres per tal de dirimir la problemàtica que suposa, des del punt de vista 
estrictament estadístic, els trams amb 0 accidents. Un cop definit el nombre de casos o trams que 
formen una subgrup, es calcula la mitjana de les variables IMD, nombre d’accidents i gravetat dels 
accidents. Val a dir, que la subagrupació es realitza ordenant prèviament els trams de forma 
ascendent per la variable IMD, d’aquesta manera els trams que formen cada subgrup tenen una IMD 
molt semblant. 

En la Taula 6, Taula 7, Imatge 6 i Imatge 7 es mostra un exemple numèric i un de gràfic del procés 
de formació de subgrups a partir d’un nombre determinat de casos, depenent del Grup 1 o 2, on la 
IMD és semblant. Posteriorment es relaciona la IMD amb els valors d’accidentalitat. D’aquesta 
manera s’obtenen uns resultats més robustos des del punt de vista estadístic ja que la dispersió de 
les dades disminueix de forma significativa i per tant, la recta que defineix la relació entre la 
variable IMD i l’accidentalitat s’ajusta millor. 

Concretament, les subagrupacions realitzades per a cada un dels grups són: 

• Grup 1: cada subgrup està format per 20 casos o trams. 

 

Taula 6. Exemple del procés de subagrupació del Grup 1 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  

ID IMD 
Nombre 

d’accidents 
amb víctimes 

Gravetat 
ponderada 

dels 
accidents 

1 11381 2 0,4 
2 11951 0 0 

...
 

...
 

...
 

...
 

20 26321 6 1,2 

ID 
Mitjana 

de la 
IMD 

Mitjana del 
nombre 

d’accidents 
amb 

víctimes 

Mitjana de 
la gravetat 
ponderada 

dels 
accidents 

1 18702 4,3 0,7 
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Imatge 6. Exemple gràfic del procés de formació de subgrups dins del Grup 1 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

• Grup 2: cada subgrup està format per 50 casos o trams. 

Taula 7. Exemple del procés de subagrupació del Grup 2 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

  

ID IMD 
Nombre 

d’accidents 
amb víctimes 

Gravetat 
ponderada 

dels 
accidents 

1 2292 3 3,1 
2 2360 0 0 

...
 

...
 

...
 

...
 

50 5845 9 13 

ID 
Mitjana 

de la 
IMD 

Mitjana del 
nombre 

d’accidents 
amb 

víctimes 

Mitjana de 
la gravetat 
ponderada 

dels 
accidents 

1 2982 5,7 6,2 

20 
1 
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Imatge 7. Exemple gràfic del procés de formació de subgrups dins del Grup 2 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.5.  MODEL DE REGRESSIÓ LINEAL PER A LA IDENTIFICACIÓ 

DELS TCA DE FREQÜÈNCIA 

L’obtenció dels Trams de Concentració d’Accidents definits per la freqüència dels mateixos, es 
basa en la comparació del nombre d’accidents succeïts en un tram amb el valor numèric d’accidents 
esperats en aquest tram. Per tant, el primer pas consisteix en definir un valor d’accidentalitat 
esperada per a cada grup de carreteres en funció de la IMD. Posteriorment, es valida el model extret 
a partir de les variables relacionades que explica aproximadament el valor de la freqüència dels 
accidents amb víctimes en funció de la IMD. Finalment, s’estableixen uns intervals que delimiten la 
zona de valors acceptables de la zona de valors que difereixen més del valor esperat i que per tant, 
s’identificaran com a possibles TCA. És a dir, el procediment a seguir és:  

50 

1 
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Imatge 8. Esquema del procés d’identificació de possibles TCA de Freqüència 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.5.1.  Nombre d’accidents esperat 

S’elabora un model de regressió lineal univariant (veure apartat 5.2. ) que relaciona dins de cada 
agrupació comentada a l’apartat 6.3. les variables IMD i nombre d’accidents amb víctimes, tenint 
en compte que cada cas correspon a un subgrup (veure apartat 6.4. ) en el que s’expressa el valor 
promig de les variables correlacionades. 

6.5.1.1.  Grup 1 

S’elabora el Gràfic 15 per mostrar la relació lineal entre les variables IMD i nombre d’accidents 
dels trams de carreteres que formen el Grup 1. Com s’ha comentat anteriorment, cada punt del 
gràfic representa un subgrup i els valors de les variables relacionades expressen la mitjana dels 
trams que formen cada subgrup. De manera que, en el gràfic hi són representats 23 observacions, 
que alhora estan formades per 20 trams de carretera cadascuna, valors que donen lloc 
aproximadament als 445 km de carretera que formen el Grup 1. La multiplicació de les 
observacions pels trams que formen cada observació no és exacte a la suma dels quilòmetres de 
carretera pel fet de que determinats trams no disposen d’una longitud estricte d’un quilòmetre.  

Definició del 
valor esperat 
d'accidents	


Model de 
regressió lineal	


Validació 
del model	

Anàlisi dels 
residus i test 
d'hipòtesis	


Interpretació del 
model	
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qualitat predictiva 
del model	


Identificació 
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Intervals de 
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Gràfic 15. Relació lineal entre IMD i nombre d’accidents amb víctimes del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

L’equació que defineix la recta que relaciona la IMD amb el nombre d’accidents i que per tant, 
expressa el valor esperat del nombre d’accidents és: 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑!𝑎𝑐𝑐𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡 = −3,02 + 3,75 · 10!!𝐼𝑀𝐷 

6.5.1.2.  Grup 2 

S’elabora el Gràfic 16 per mostrar la relació lineal entre les variables IMD i nombre d’accidents 
dels trams de carreteres que formen el Grup 2. Com s’ha comentat anteriorment, cada punt del 
gràfic representa un subgrup i els valors de les variables relacionades expressen la mitjana dels 
trams que formen cada subgrup. De manera que, en el gràfic hi són representats 118 observacions, 
que alhora estan formades per 50 trams de carretera cadascuna, valors que donen lloc 
aproximadament als 5575 km de carretera que formen el Grup 2. La multiplicació de les 
observacions pels trams que formen cada observació no és exacte a la suma dels quilòmetres de 
carretera pel fet de que determinats trams no disposen d’una longitud estricte d’un quilòmetre. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 

N
om

br
e 

d'
ac

ci
de

nt
s a

m
b 

ví
ct

im
es

 

IMD 



 
 

54 
 

Anàlisi d’identificació de Trams de Concentració d’Accidents en zona interurbana a Catalunya 
P. Vilar (maig de 2013) 

Gràfic 16. Relació lineal entre IMD i nombre d’accidents amb víctimes del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

L’equació que defineix la recta que relaciona la IMD amb el nombre d’accidents i que per tant, 
expressa el valor esperat del nombre d’accidents és: 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑!𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡 = 0,44 + 4,32 · 10!!𝐼𝑀𝐷 

6.5.2.  Validació del model 

En aquest apartat es comprova la validesa del model per a efectuar aplicacions pràctiques. 
Primerament s’analitzen les hipòtesis formulades sobre els residus (residus independents i que 
segueixen una distribució normal) i posteriorment es contrasta la correlació lineal entre les variables 
analitzades. 
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6.5.2.1.  Anàlisi dels residus 

Independència 

Per a que el model sigui vàlid els residus no han de mostrar una dependència entre ells. És per això 
que s’analitza la seva independència mitjançant l’estadístic de Durbin-Watson i els gràfics de 
residus relacionats amb les variables explicativa i amb els valors estimats. 

Grup 1 

Primerament s’analitza el valor de l’estadístic DW que, com s’indica a l’apartat 5.2.3.2. , ha 
de trobar-se entre els valors 1,5 i 2,5 per a mostrar independència. Tal i com s’observa a la 
Taula 8, l’estadístic DW té un valor de 1,721 i per tant, els residus de la regressió del Grup 
1 denoten independència. 

Taula 8. Estadístic de Durbin-Watson del Grup 1. 

Resumen del modelo(b) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson 

1 ,965(a) ,932 ,929 3,128 1,721 
a  Variables predictoras: (Constante), IMD 
b  Variable dependiente: Nombre_accidents 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Per a corroborar la característica de residus independents s’analitzen els gràfics que 
relacionen els residus amb la variable explicativa (IMD) i amb el valor predit de la variable 
dependent (nombre d’accidents). S’observa com en el Gràfic 17 i en el Gràfic 18 els residus 
no mostren cap tipus de relació lineal amb les variables, sinó que presenten dispersió, per 
tant, confirmem que són independents.  
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Gràfic 17. Residus en relació a la variable explicativa del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 18. Residus en relació a la predicció de la variable dependent del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Grup 2 

Primerament s’analitza el valor de l’estadístic DW que, com s’indica a l’apartat 5.2.3.2. , ha 
de trobar-se entre els valors 1,5 i 2,5 per a mostrar independència. Tal i com s’observa a la 
Taula 9 l’estadístic DW té un valor de 1,900 i per tant, els residus de la regressió del Grup 2 
denoten independència. 

Taula 9. Estadístic de Durbin-Watson del Grup 2. 
 

Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson 

1 ,963(a) ,927 ,927 ,800 1,900 
a  Variables predictoras: (Constante), IMD 
b  Variable dependiente: Nombre_accidents 

 
 

Font: Elaboració pròpia 

 

Per a corroborar la característica de residus independents s’analitzen els gràfics que 
relacionen els residus amb la variable explicativa (IMD) i amb el valor predit de la variable 
dependent (nombre d’accidents). S’observa com en el Gràfic 19 i en el Gràfic 20 els residus 
no mostren cap tipus de relació lineal amb les variables, sinó que presenten dispersió, per 
tant, confirmem que són independents.  



 
 

58 
 

Anàlisi d’identificació de Trams de Concentració d’Accidents en zona interurbana a Catalunya 
P. Vilar (maig de 2013) 

Gràfic 19. Residus en relació a la variable explicativa del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 20. Residus en relació a la predicció de la variable dependent del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Normalitat 

Per a que el model de regressió sigui vàlid els residus s’han de distribuir seguint uns distribució 
normal. Per a comprovar el comportament normal dels residus s’analitza l’histograma de 
freqüències i el gràfic P-P. A l’apartat 5.2.3.3. s’amplia informació respecte als anàlisis per 
examinar la normalitat dels residus. 

Grup 1 

L’histograma dels residus de la regressió lineal que relaciona la IMD amb el nombre 
d’accidents dels trams de carreteres que formen el Grup 1 es mostra en el Gràfic 21. Es 
comprova que els residus es distribueixen normalment ja que l’histograma té forma de 
campana de Gauss. 

Gràfic 21. Distribució dels residus de la regressió dels trams del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

El Gràfic 22 mostra el contrast entre la probabilitat acumulada dels residus i la probabilitat 
que li correspondria a cada valor si aquests es distribuïssin normalment. S’observa com la 
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relació entre la probabilitat acumulada observada dels residus i la probabilitat ideal d’una 
distribució normal s’ajusta a una recta. Aquest fet denota normalitat en els residus. 

Posteriorment s’elabora el Gràfic 23 per avaluar la desviació dels valors del gràfic P-P 
respecte a una recta horitzontal que fa referència a una distribució normal perfecte. 
S’observa com els valors difereixen com a màxim un valor de 0,1, desviació que 
s’assumeix perfectament. 

 

Gràfic 22. Gràfic de probabilitat de distribució normal dels residus del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia  
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Gràfic 23. Desviació de la distribució dels residus respecte a una distribució normal. 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Grup 2 

L’histograma dels residus de la regressió lineal que relaciona la IMD amb el nombre 
d’accidents dels trams de carreteres que formen el Grup 2 es mostra en el Gràfic 24. Es 
comprova que els residus es distribueixen normalment ja que l’histograma té forma de 
campana de Gauss.  
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Gràfic 24. Distribució dels residus de la regressió dels trams del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

El Gràfic 25 mostra el contrast entre la probabilitat acumulada dels residus i la probabilitat 
que li correspondria a cada valor si aquests es distribuïssin normalment. S’observa com la 
relació entre la probabilitat acumulada observada dels residus i la probabilitat ideal d’una 
distribució normal s’ajusta a una recta. Aquest fet denota normalitat en els residus. 

Posteriorment s’elabora el Gràfic 26 per avaluar la desviació dels valors del gràfic P-P 
respecte a una recta horitzontal que fa referència a una distribució normal perfecte. 
S’observa com els valors no difereixen d’un valor de probabilitat de 0,15, desviació que 
s’assumeix perfectament.  
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Gràfic 25. Gràfic de probabilitat de distribució normal dels residus del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 26. Desviació de la distribució dels residus respecte a una distribució normal 

 

Font: Elaboració pròpia 
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6.5.2.2.  Test d’hipòtesis 

Es realitza un test d’hipòtesi per a verificar estadísticament la validesa del model. El test d’hipòtesis 
que es planteja és: 

𝐻!:        𝛽! = 0, no existeix relació lineal entre les variables 

𝐻!:        𝛽! ≠ 0, existeix relació lineal entre les variables 

Per a rebutjar la hipòtesi nul·la examinem la relació entre el nivell de significació (𝛼) escollit per a 
la prova estadística i el p-value de les taules ANOVA extretes per a cada regressió, de manera que: 

• Si 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 𝛼, es rebutja la hipòtesi nul·la i per tant, existeix relació lineal 
significativa entre les variables. 

• Si 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 𝛼, no es rebutja la hipòtesi nul·la i per tant, no s’observa relació 
lineal significativa entre les variables. 

Aquesta informació es troba ampliada a l’apartat 5.2.4.  

Grup 1 

Tal i com s’observa a la Taula 10, el p-value (Sig.) és menor que 𝛼, ja que el nivell de 
significació de la prova és 0,05. Per tant, existeix relació lineal significativa entre les 
variables IMD i nombre d’accidents de les carreteres del Grup 1. 

Taula 10. Anàlisi de la variança (ANOVA) de la regressió del Grup 1 
 

ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
1 Regresión 2823,558 1 2823,558 288,496 ,000(a) 

Residual 205,530 21 9,787     
Total 3029,089 22       

a  Variables predictoras: (Constante), IMD 
b  Variable dependiente: Nombre_accidents 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Grup 2 

Tal i com s’observa a la Taula 11, el p-value (Sig.) és menor que 𝛼, ja que el nivell de 
significació de la prova és 0,05. Per tant, existeix relació lineal significativa entre les 
variables IMD i nombre d’accidents de les carreteres del Grup 2. 

Taula 11. Anàlisi de la variança (ANOVA) de la regressió del Grup 2 
 

ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
1 Regresión 946,133 1 946,133 1478,288 ,000(a) 

Residual 74,242 116 ,640     
Total 1020,375 117       

a  Variables predictoras: (Constante), IMD 
b  Variable dependiente: Nombre_accidents 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.5.2.3.  Identificació de punts d’influència o outliers 

Tal i com s’explica a l’apartat 5.2.3.4. amb més detall, els outliers són casos que afecten de forma 
important al valor de l’equació de regressió, és per això que s’identifiquen mitjançant la distància de 
Cook i s’analitzen ja que podria tractar-se d’una mesura errònia. Es recorda que casos amb un valor 
de distància de Cook superior a 1 és recomanable la seva revisió. 

 

Grup 1 

En el Gràfic 27 es mostra la distància de Cook per a cada un dels casos de la regressió del Grup 1 
que relaciona la IMD amb el nombre d’accidents amb víctimes. 

S’observa com l’observació número 23 obté una distància de 4 aproximadament. S’ha analitzat 
detalladament els punts que formen aquesta observació (ja que cada observació correspon a 20 
trams de carretera) i no s’ha observat cap anomalia. L’elevada distància de Cook que presenta 
aquesta observació s’atribueix a un elevat nombre d’accidents en el primer quilòmetre de la 
carretera C-58.  
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Gràfic 27. Distàncies de Cook per a la regressió del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Grup 2 

En el Gràfic 28 es mostra la distància de Cook per a cada un dels casos de la regressió del Grup 2 
que relaciona la IMD amb el nombre d’accidents amb víctimes. 

S’observa com en les últimes observacions la distància de Cook és més elevada. Tot i això, el valor 
de la distància és baix donat que no supera l’1,4. Es determina per tant, que no és una distància 
significativa.  
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Gràfic 28. Distàncies de Cook per a la regressió del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.5.3.  Interpretació del model 

Una vegada validat el model de regressió entre les variables IMD i nombre d’accidents amb 
víctimes, s’interpreta i es valora la qualitat del mateix. Tal i com s’amplia a l’apartat 5.2.6. 
s’analitza el coeficient de determinació (𝑅!) per definir la qualitat del model. 

Grup 1 

A la Taula 12 es mostra que el coeficient de determinació val 0,932. Això implica que la 
variable IMD explica un 93,2% de la variabilitat total del nombre d’accidents per tant, es 
considera que la capacitat de predicció del model és molt bona.  
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Taula 12. Coeficient de determinació de la regressió del Grup 1 
 

Resumen del modelo 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,965(a) ,932 ,929 3,128 
a  Variables predictoras: (Constante), IMD 

 

Font: Elaboració pròpia 

Grup 2 

A la Taula 13 es mostra que el coeficient de determinació val 0,927. Això implica que la 
variable IMD explica un 92,7% de la variabilitat total del nombre d’accidents per tant, es 
considera que la capacitat de predicció del model és molt bona. 

Taula 13. Coeficient de determinació de la regressió del Grup 2 
 

Resumen del modelo 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,963(a) ,927 ,927 ,800 
a  Variables predictoras: (Constante), IMD 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.5.4.  Identificació de valors extrems 

En aquest apartat es defineixen els intervals de confiança per al valor pronosticat del nombre 
d’accidents donat un cert nivell de significació (𝛼) que en aquesta tesina val 0,05. Aquest interval 
determinarà quins són els valors que es troben més allunyats de la regressió i que per tant són els 
més crítics i possibles TCA. En comparació al conjunt de trams en que s’avalua l’accidentalitat, els 
trams que s’identifiquin fora de l’interval vol dir que la seva accidentalitat real és la que difereix 
més del valor d’accidentalitat estadísticament esperada en funció de la seva IMD. 

Aquest interval ve donat per la següent expressió: 

𝑦 ± 𝑡!
! ,!!!

· 𝑆! 1 +
1
𝑛
+

𝑥 − 𝑥 !

𝑆𝑆!
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on, 

𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥 (Equació del model de regressió) 

𝑥 és el valor que pren la variable control (IMD). 

𝑡!
!,!!!

 és la probabilitat donada la distribució T-Student. 

𝑆! =
!!"
!!!

, 𝑆𝑆𝐸 és la suma dels quadrats dels errors calculada a l’apartat 5.2.4.  

𝑆𝑆! es mostra el càlcul a l’apartat 5.2.2.  

A la Taula 14 es presenten els paràmetres necessaris per al càlcul dels intervals de confiança per a 
cada un dels grups de carreteres. 

Taula 14. Valors dels paràmetres que formen l’expressió de l’interval de confiança 

Paràmetres Grup 1 Grup 2 

n 23 118 

𝛼 5% 5% 

𝑡!
! ,!!!

 2,080 1,981 

𝑆! 3,13 0,8 

𝑆𝑆𝐸 205,492 74,242 

𝑥 41334,98 5369,91 

𝑆𝑆! 20072898165,94 5074090285,48 

 

Font: Elaboració pròpia 
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A continuació es mostra l’expressió i el gràfic que defineix l’interval de confiança de la regressió 
per a identificar els trams susceptibles de ser TCA. 

 

Grup 1 

𝑦 ± 2,08 · 3,13 1 +
1
23

+
𝐼𝑀𝐷 − 41334,98 !

20072898165,94
 

Gràfic 29. Interval de confiança de la regressió del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Grup 2 

𝑦 ± 1,981 · 0,8 1 +
1
118

+
𝐼𝑀𝐷 − 5369,91 !

5074090285,48
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Gràfic 30. Interval de confiança de la regressió del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.5.5.  Síntesi del procés d’identificació dels trams susceptibles de ser TCA 

A la Taula 15 es mostra un resum de les fases seguides per a l’elaboració d’un model que expressi 
de manera fiable el valor de l’accidentalitat esperada per a cada tram de carretera i identifiqui els 
trams on disti més la seva accidentat real observada de l’accidentat esperada pel tipus de via de la 
que forma part. 

Taula 15. Síntesi del procés per grup. 

 Grup 1 Grup 2 

Model 𝑦 = −3,02 + 3,75 · 10!!𝐼𝑀𝐷 𝑦 = 0,44 + 4,32 · 10!!𝐼𝑀𝐷 

Validació ✓ ✓ 
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72 
 

Anàlisi d’identificació de Trams de Concentració d’Accidents en zona interurbana a Catalunya 
P. Vilar (maig de 2013) 

 Grup 1 Grup 2 

Interpretació 
qualitat Molt bona (𝑅!=0,932) Molt bona (𝑅!=0,927) 

Interval 
d’identificació 

de valors 
extrems 

𝑦 ± 2,08 · 3,13 1 +
1
23 +

𝐼𝑀𝐷 − 41334,98 !

20072898165,94  𝑦 ± 1,981 · 0,8 1 +
1
118 +

𝐼𝑀𝐷 − 5369,91 !

5074090285,48  

 

Font: Elaboració pròpia 

6.6.  MODEL DE REGRESSIÓ LINEAL PER A LA IDENTIFICACIÓ 

DELS TCA DE GRAVETAT 

L’obtenció dels Trams de Concentració d’Accidents definits per la gravetat dels mateixos, es basa 
en la comparació de l’índex de gravetat degut als accidents succeïts en un tram amb el valor de 
l’índex esperat en aquest tram. Per tant, el primer pas consisteix en definir un índex de gravetat 
esperat per a cada grup de carreteres en funció de la IMD. Posteriorment, es valida el model extret a 
partir de les variables relacionades que explica aproximadament el valor de l’índex de gravetat dels 
accidents amb víctimes en funció de la IMD. Finalment, s’estableixen uns intervals que delimiten la 
zona de valors acceptables de la zona de valors que difereixen més del valor esperat i que per tant, 
s’identificaran com a possibles TCA. És a dir, el procediment a seguir és: 

Imatge 9. Esquema del procés d’identificació de possibles TCA de Gravetat 

 

Font: Elaboració pròpia 
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6.6.1.  Índex de gravetat esperat 

S’elabora un model de regressió lineal univariant (veure apartat 5.2. ) que relaciona dins de cada 
agrupació comentada a l’apartat 6.3. les variables IMD i gravetat dels accidents amb víctimes, 
tenint en compte que cada cas correspon a un subgrup (veure apartat 6.4. ) en el que s’expressa el 
valor promig de les variables correlacionades. Per a determinar l’índex de gravetat dels accidents de 
cada tram utilitzem la següent expressió en funció del nombre d’accidents, la corresponent 
valoració unitària definida a l’apartat 6.2.5. i els anys d’estudi que en aquest cas són 5 (veure apartat 
6.2.1. ): 

𝐼𝐺 =
6 · 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑠 + 3,7 · 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝐺𝑟𝑒𝑢𝑠 + 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝐿𝑙𝑒𝑢𝑠

𝐴𝑛𝑦𝑠  𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖
 

6.6.1.1.  Grup 1 

S’elabora el Gràfic 31 per mostrar la relació lineal entre les variables IMD i gravetat dels accidents 
dels trams de carreteres que formen el Grup 1. Com s’ha comentat anteriorment, cada punt del 
gràfic representa un subgrup i els valors de les variables relacionades expressen la mitjana dels 
trams que formen cada subgrup. De manera que, en el gràfic hi són representats 23 observacions, 
que alhora estan formades per 20 trams de carretera cadascuna, valors que donen lloc 
aproximadament als 445 km de carretera que formen el Grup 1. La multiplicació de les 
observacions pels trams que formen cada observació no és exacte a la suma dels quilòmetres de 
carretera pel fet de que determinats trams no disposen d’una longitud estricte d’un quilòmetre.  
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Gràfic 31. Relació lineal entre IMD i gravetat dels accidents amb víctimes del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

L’equació que defineix la recta que relaciona la IMD amb l’índex de gravetat dels accidents i que 
per tant, expressa el valor esperat de la gravetat dels accidents és: 

Í𝑛𝑑𝑒𝑥  𝑑𝑒  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑡𝑎𝑡  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡 = −0,46 + 0,88 · 10!!𝐼𝑀𝐷 

6.6.1.2.  Grup 2 

S’elabora el Gràfic 32 per mostrar la relació lineal entre les variables IMD i gravetat dels accidents 
dels trams de carreteres que formen el Grup 2. Com s’ha comentat anteriorment, cada punt del 
gràfic representa un subgrup i els valors de les variables relacionades expressen la mitjana dels 
trams que formen cada subgrup. De manera que, en el gràfic hi són representats 118 observacions, 
que alhora estan formades per 50 trams de carretera cadascuna, valors que donen lloc 
aproximadament als 5575 km de carretera que formen el Grup 2. La multiplicació de les 
observacions pels trams que formen cada observació no és exacte a la suma dels quilòmetres de 
carretera pel fet de que determinats trams no disposen d’una longitud estricte d’un quilòmetre.  
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Gràfic 32. Relació lineal entre IMD i gravetat dels accidents amb víctimes del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

L’equació que defineix la recta que relaciona la IMD amb l’índex de gravetat dels accidents i que 
per tant, expressa el valor esperat de la gravetat és: 

Í𝑛𝑑𝑒𝑥  𝑑𝑒  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑡𝑎𝑡  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡 = 0,15 + 1,22 · 10!!𝐼𝑀𝐷 

6.6.2.  Validació del model 

En aquest apartat es comprova la validesa del model per a efectuar aplicacions pràctiques. 
Primerament s’analitzen les hipòtesis formulades sobre els residus (residus independents i que 
segueixen una distribució normal) i posteriorment es contrasta la correlació lineal entre les variables 
analitzades. 
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6.6.2.1.  Anàlisi dels residus 

Independència 

Per a que el model sigui vàlid els residus no han de mostrar una dependència entre ells. És per això 
que s’analitza la seva independència mitjançant l’estadístic de Durbin-Watson i els gràfics de 
residus relacionats amb les variables explicativa i amb els valors estimats. 

Grup 1 

Primerament s’analitza el valor de l’estadístic DW que, com s’indica a l’apartat 5.2.3.2. , ha 
de trobar-se entre els valors 1,5 i 2,5 per a mostrar independència. Tal i com s’observa a la 
Taula 16, l’estadístic DW té un valor de 1,640 i per tant, els residus de la regressió del Grup 
1 denoten independència. 

Taula 16. Estadístic de Durbin-Watson del Grup 1. 
 

Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson 

1 ,971(a) ,943 ,940 ,67246 1,640 
a  Variables predictoras: (Constante), IMD 
b  Variable dependiente: Gravetat_accidents 

 

Font: Elaboració pròpia 

Per a corroborar la característica de residus independents s’analitzen els gràfics que 
relacionen els residus amb la variable explicativa (IMD) i amb el valor predit de la variable 
dependent (índex de gravetat). S’observa com en el Gràfic 33 i en el Gràfic 34 els residus 
no mostren cap tipus de relació lineal amb les variables, sinó que presenten dispersió, per 
tant, confirmem que són independents.  
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Gràfic 33. Residus en relació a la variable explicativa del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 34. Residus en relació a la predicció de la variable dependent del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Grup 2 

Primerament s’analitza el valor de l’estadístic DW que, com s’indica a l’apartat 5.2.3.2. , ha 
de trobar-se entre els valors 1,5 i 2,5 per a mostrar independència. Tal i com s’observa a la 
Taula 17, l’estadístic DW té un valor de 1,920 i per tant, els residus de la regressió del Grup 
2 denoten independència. 

Taula 17. Estadístic de Durbin-Watson del Grup 2. 
 

Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson 

1 ,964(a) ,929 ,929 ,22293 1,920 
a  Variables predictoras: (Constante), IMD 
b  Variable dependiente: Gravetat_accidenits 

 

Font: Elaboració pròpia 

Per a corroborar la característica de residus independents s’analitzen els gràfics que 
relacionen els residus amb la variable explicativa (IMD) i amb el valor predit de la variable 
dependent (índex de gravetat). S’observa com en el Gràfic 35 i en el Gràfic 36 els residus 
no mostren cap tipus de relació lineal amb les variables, sinó que presenten dispersió, per 
tant, confirmem que són independents.  
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Gràfic 35. Residus en relació a la variable explicativa del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 36. Residus en relació a la predicció de la variable dependent del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Normalitat 

Per a que el model de regressió sigui vàlid els residus s’han de distribuir seguint uns distribució 
normal. Per a comprovar el comportament normal dels residus s’analitza l’histograma de 
freqüències i el gràfic P-P. A l’apartat 5.2.3.3. s’amplia informació respecte als anàlisis per 
examinar la normalitat dels residus. 

Grup 1 

L’histograma dels residus de la regressió lineal que relaciona la IMD amb l’índex de 
gravetat dels accidents dels trams de carreteres que formen el Grup 1 es mostra en el Gràfic 
37. Es comprova que els residus es distribueixen normalment ja que l’histograma té forma 
de campana de Gauss. 

Gràfic 37. Distribució dels residus de la regressió dels trams del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

El Gràfic 38 mostra el contrast entre la probabilitat acumulada dels residus i la probabilitat 
que li correspondria a cada valor si aquests es distribuïssin normalment. S’observa com la 
relació entre la probabilitat acumulada observada dels residus i la probabilitat ideal d’una 
distribució normal s’ajusta a una recta. Aquest fet denota normalitat en els residus. 
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Posteriorment s’elabora el Gràfic 39 per avaluar la desviació dels valors del gràfic P-P 
respecte a una recta horitzontal que fa referència a una distribució normal perfecte. 
S’observa com els valors difereixen com a màxim una probabilitat de 0,08 desviació que 
s’assumeix perfectament. 

Gràfic 38. Gràfic de probabilitat de distribució normal dels residus del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia  
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Gràfic 39. Desviació de la distribució dels residus respecte a una distribució normal 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Grup 2 

L’histograma dels residus de la regressió lineal que relaciona la IMD amb el valor de 
l’índex de gravetat dels accidents dels trams de carreteres que formen el Grup 2 es mostra 
en el Gràfic 40. Es comprova que els residus es distribueixen normalment ja que 
l’histograma té forma de campana de Gauss.  
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Gràfic 40. Distribució dels residus de la regressió dels trams del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

El Gràfic 41 mostra el contrast entre la probabilitat acumulada dels residus i la probabilitat 
que li correspondria a cada valor si aquests es distribuïssin normalment. S’observa com la 
relació entre la probabilitat acumulada observada dels residus i la probabilitat ideal d’una 
distribució normal s’ajusta a una recta. Aquest fet denota normalitat en els residus. 

Posteriorment s’elabora el Gràfic 42 per avaluar la desviació dels valors del gràfic P-P 
respecte a una recta horitzontal que fa referència a una distribució normal perfecte. 
S’observa com els valors no difereixen d’una probabilitat de 0,10, desviació que s’assumeix 
perfectament.  
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Gràfic 41. Gràfic de probabilitat de distribució normal dels residus del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

Gràfic 42. Desviació de la distribució dels residus respecte a una distribució normal 

 

Font: Elaboració pròpia 
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6.6.2.2.  Test d’hipòtesis 

Es realitza un test d’hipòtesi per a verificar estadísticament la validesa del model. El test d’hipòtesis 
que es planteja és: 

𝐻!:        𝛽! = 0, no existeix relació lineal entre les variables 

𝐻!:        𝛽! ≠ 0, existeix relació lineal entre les variables 

Per a rebutjar la hipòtesi nul·la examinem la relació entre el nivell de significació (𝛼) escollit per a 
la prova estadística i el p-value de les taules ANOVA extretes per a cada regressió, de manera que: 

• Si 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 𝛼, es rebutja la hipòtesi nul·la i per tant, existeix relació lineal 
significativa entre les variables. 

• Si 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 𝛼, no es rebutja la hipòtesi nul·la i per tant, no s’observa relació 
lineal significativa entre les variables. 

Aquesta informació es troba ampliada a l’apartat 5.2.4.  

Grup 1 

Tal i com s’observa a la Taula 18, el p-value (Sig.) és menor que 𝛼, ja que el nivell de 
significació de la prova és 0,05. Per tant, existeix relació lineal significativa entre les 
variables IMD i gravetat dels accidents de les carreteres del Grup 1. 

Taula 18. Anàlisi de la variança (ANOVA) de la regressió del Grup 1. 
 

 
ANOVA(b) 

 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
1 Regresión 156,534 1 156,534 346,155 ,000(a) 

Residual 9,496 21 ,452     
Total 166,031 22       

a  Variables predictoras: (Constante), IMD 
b  Variable dependiente: Gravetat_accidents 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Grup 2 

Tal i com s’observa a la Taula 19, el p-value (Sig.) és menor que 𝛼, ja que el nivell de 
significació de la prova és 0,05. Per tant, existeix relació lineal significativa entre les 
variables IMD i gravetat dels accidents de les carreteres del Grup 2. 

Taula 19. Anàlisi de la variança (ANOVA) de la regressió del Grup 2. 
 

ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
1 Regresión 75,609 1 75,609 1521,389 ,000(a) 

Residual 5,765 116 ,050     
Total 81,374 117       

a  Variables predictoras: (Constante), IMD 
b  Variable dependiente: Gravetat_accidenits 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.6.2.3.  Identificació de punts d’influència o outliers 

Tal i com s’explica a l’apartat 5.2.3.4. amb més detall, els outliers són casos que afecten de forma 
important al valor de l’equació de regressió, és per això que s’identifiquen mitjançant la distància de 
Cook i s’analitzen ja que podria tractar-se d’una mesura errònia. Es recorda que casos amb un valor 
de distància de Cook superior a 1 és recomanable la seva revisió. 

Grup 1 

En el Gràfic 43 es mostra la distància de Cook per a cada un dels casos de la regressió del Grup 1 
que relaciona la IMD amb la gravetat dels accidents. 

S’observa com l’observació número 23 obté una distància de 3 aproximadament. S’ha analitzat 
detalladament els punts que formen aquesta observació (ja que cada observació correspon a 20 
trams de carretera) i no s’ha observat cap anomalia. L’elevada distància de Cook que presenta 
aquesta observació s’atribueix a un elevat nombre i índex de gravetat dels accidents en el primer 
quilòmetre de la carretera C-58.  
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Gràfic 43. Distàncies de Cook per a la regressió del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Grup 2 

En el Gràfic 44 es mostra la distància de Cook per a cada un dels casos de la regressió del Grup 2 
que relaciona la IMD amb la gravetat dels accidents amb víctimes. 

S’observa com en les últimes observacions la distància de Cook és més elevada. Tot i això, el valor 
de la distància és baix donat que no supera el 0,9. Es determina per tant, que no és una distància 
significativa.  
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Gràfic 44. Distàncies de Cook per a la regressió del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.6.3.  Interpretació del model 

Una vegada validat el model de regressió entre les variables IMD i índex de gravetat, s’interpreta i 
es valora la qualitat del mateix. Tal i com s’amplia a l’apartat 5.2.6. s’analitza el coeficient de 
determinació (𝑅!) per definir la qualitat del model. 

Grup 1 

A la Taula 20 es mostra que el coeficient de determinació val 0,943. Això implica que la 
variable IMD explica un 94,3% de la variabilitat total de l’índex de gravetat, per tant, es 
considera que la capacitat de predicció del model és molt bona.  
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Taula 20. Coeficient de determinació de la regressió del Grup 1 
 

Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,971(a) ,943 ,940 ,67246 
a  Variables predictoras: (Constante), IMD 
b  Variable dependiente: Gravetat_accidents 

 

Font: Elaboració pròpia 

Grup 2 

A la Taula 21 es mostra que el coeficient de determinació val 0,929. Això implica que la 
variable IMD explica un 92,9% de la variabilitat total de l’índex de gravetat, per tant, es 
considera que la capacitat de predicció del model és molt bona. 

Taula 21. Coeficient de determinació de la regressió del Grup 2 

 

Resumen del modelo 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,964(a) ,929 ,929 ,22293 
a  Variables predictoras: (Constante), IMD 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.6.4.  Identificació de valors extrems 

En aquest apartat es defineixen els intervals de confiança per al valor pronosticat de l’índex de 
gravetat dels accidents donat un cert nivell de significació (𝛼) que en aquesta tesina val 0,05. 
Aquest interval determinarà quins són els valors que es troben més allunyats de la regressió i que 
per tant són els més crítics i possibles TCA. En comparació al conjunt de trams en que s’avalua la 
gravetat, els trams que s’identifiquin fora de l’interval vol dir que la seva gravetat real és la que 
difereix més del valor de gravetat estadísticament esperat en funció de la seva IMD. 

Aquest interval ve donat per la següent expressió: 



 
 

90 
 

Anàlisi d’identificació de Trams de Concentració d’Accidents en zona interurbana a Catalunya 
P. Vilar (maig de 2013) 

𝑦 ± 𝑡!
! ,!!!

· 𝑆! 1 +
1
𝑛
+

𝑥 − 𝑥 !

𝑆𝑆!
 

on, 

𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥 (Equació del model de regressió) 

𝑥 és el valor que pren la variable control (IMD). 

𝑡!
!,!!!

 és la probabilitat donada la distribució T-Student. 

𝑆! =
!!"
!!!

, 𝑆𝑆𝐸 és la suma dels quadrats dels errors calculada a l’apartat 5.2.4.  

𝑆𝑆! es mostra el càlcul a l’apartat 5.2.2.  

A la Taula 22 es presenten els paràmetres necessaris per al càlcul dels intervals de confiança per a 
cada un dels grups de carreteres. 

Taula 22. Valors dels paràmetres que formen l’expressió de l’interval de confiança. 

Paràmetres Grup 1 Grup 2 

n 23 118 

𝛼 5% 5% 

𝑡!
! ,!!!

 2,080 1,981 

𝑆! 0,67 0,22 

𝑆𝑆𝐸 9,496 5,765 

𝑥 41334,98 5369,91 
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Paràmetres Grup 1 Grup 2 

𝑆𝑆! 20072898165,94 5074090285,48 

 

Font: Elaboració pròpia 

A continuació es mostra l’expressió i el gràfic que defineix l’interval de confiança de la regressió 
per a identificar els trams susceptibles de ser TCA. 

Grup 1 

𝑦 ± 2,08 · 0,67 1 +
1
23

+
𝐼𝑀𝐷 − 41334,98 !

20072898165,94
 

Gràfic 45. Interval de confiança de la regressió del Grup 1 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Grup 2 

𝑦 ± 1,981 · 0,22 1 +
1
118

+
𝐼𝑀𝐷 − 5369,91 !

5074090285,48
 

Gràfic 46. Interval de confiança de la regressió del Grup 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

6.6.5.  Síntesi del procés d’identificació dels trams susceptibles de ser TCA 

A la Taula 23 es mostra un resum de les fases seguides per a l’elaboració d’un model que expressi 
de manera fiable el valor de la gravetat esperada per a cada tram de carretera i identifiqui els trams 
on disti més la seva gravetat real observada de la gravetat esperada pel tipus de via de la que forma 
part.  
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Taula 23. Síntesi del procés per grup. 

 Grup 1 Grup 2 

Model 𝑦 = −0,46 + 0,88 · 10!!𝐼𝑀𝐷 𝑦 = 0,15 + 1,22 · 10!!𝐼𝑀𝐷 

Validació ✓ ✓ 

Interpretació 
qualitat Molt bona (𝑅!=0,943) Molt bona (𝑅!=0,929) 

Interval 
d’identificació 

de valors 
extrems 

𝑦 ± 2,08 · 0,67 1 +
1
23 +

𝐼𝑀𝐷 − 41334,98 !

20072898165,94  𝑦 ± 1,981 · 0,22 1 +
1
118 +

𝐼𝑀𝐷 − 5369,91 !

5074090285,48  

 

Font: Elaboració pròpia 
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7.  PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

En aquest apartat es mostren les taules descriptives, els llistats i els mapes territorials resultants de l’anàlisi dut a terme per a la identificació 
dels TCA de les carreteres de la Generalitat de Catalunya segons la seva tipologia. 

Taula 24. Resum i anàlisi dels TCA identificats segons grup i tipologia 

PRIMER ORDRE Serveis Territorials 

Grup Nº TCA %   Km %   % de km que són TCA   

km que 
compleixen el 

filtratge de 
freqüència i de 

gravetat 

  

% de km que 
superen el 

filtratge, que 
són TCA 

  

ST
C

B
 

ST
C

G
 

ST
C

L 

ST
C

T 

ST
M

E 

1 12 35,3%   456 7,2%   2,6%   18   66,7%   12 0 0 0 0 
2 22 64,7%   5875 92,8%   0,4%   22   100,0%   18 4 0 0 0 

Total 34 100,0%   6331 100,0%   0,5%   40   85,0%   30 4 0 0 0 

Accidents en TCA de 1r Ordre       
 

  
 

  
 

  
 

          
1427 6,7%                               

SEGON ORDRE FREQÜÈNCIA Serveis Territorials 

Grup Nº TCA %   Km %   % de km que són TCA   

km que 
compleixen el 

filtratge de 
freqüència 

  

% de km que 
superen el 

filtratge, que 
són TCA 

  

ST
C

B
 

ST
C

G
 

ST
C

L 

ST
C

T 

ST
M

E 

1 30 37,5%   456 7,2%   6,6%   50   60,0%   26 1 0 3 0 
2 50 62,5%   5875 92,8%   0,9%   51   98,0%   39 9 0 2 0 

Total 80 100,0%   6331 100,0%   1,3%   101   79,2%   65 10 0 5 0 
Accidents en TCA de Freqüència       

 
  

 
  

 
  

 
          

2941 13,8%                               
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SEGON ORDRE GRAVETAT Serveis Territorials 

Grup Nº TCA %   Km %   % de km que són TCA   

km que 
compleixen el 

filtratge de 
gravetat 

  

% de km que 
superen el 

filtratge, que 
són TCA 

  

ST
C

B
 

ST
C

G
 

ST
C

L 

ST
C

T 

ST
M

E 

1 28 28,9%   456 7,2%   6,1%   34   82,4%   27 0 0 1 0 
2 69 71,1%   5875 92,8%   1,2%   69   100,0%   45 18 2 2 2 

Total 97 100,0%   6331 100,0%   1,5%   103   94,2%   72 18 2 3 2 

Accidents en TCA de Gravetat       
 

  
 

  
 

  
 

          
2777 13,0%                               

TOTAL Serveis Territorials 

Grup Nº TCA %   Km %   % de km que són TCA   

km que 
compleixen el 

filtratge de 
freqüència o de 

gravetat 

  

% de km que 
superen el 

filtratge, que 
són TCA 

  

ST
C

B
 

ST
C

G
 

ST
C

L 

ST
C

T 

ST
M

E 

1 46 32,2%   456 7,2%   10,1%   66   69,7%   41 1 0 4 0 
2 97 67,8%   5875 92,8%   1,7%   98   99,0%   66 23 2 4 2 

Total 143 100,0%   6331 100,0%   2,3%   164   87,2%   107 24 2 8 2 

Accidents en TCA Totals       
 

  
 

  
 

  
 

          
4291 20,1%                               

 

Font: Elaboració pròpia
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Taula 25. Llistat dels TCA de Primer Ordre 

Trams de Concentració d'Accidents de Primer Ordre 

Id 
TCA 

Codi 
Carretera 

PK 
inicial 

PK 
final STT Classificació 

per grups 

Accidents 
amb 

víctimes 

Gravetat 
ponderada 

dels 
accidents 

Accidents 
amb 

víctimes 
esperats 

Gravetat 
esperada 

dels 
accidents 

24 B-124 3,000 3,999 STCB 2 21 7,82 14 3,9 
347 BP-1417 7,000 7,999 STCB 2 24 7,5 3 1,0 
349 BP-1417 9,000 9,999 STCB 2 23 7,3 3 0,9 

1833 C-16 110,000 110,999 STCB 2 27 8,02 4 1,1 
1890 C-17 14,000 14,999 STCB 1 41 10,82 21 5,2 
1895 C-17 19,000 19,999 STCB 1 43 11,22 21 5,2 
1905 C-17 29,000 29,999 STCB 1 42 11,02 10 2,6 
1915 C-17 39,000 39,999 STCB 1 85 19,62 9 2,5 
1918 C-17 42,000 42,999 STCB 1 49 13,34 9 2,5 
2288 C-245 12,000 12,900 STCB 2 49 13,04 8 2,4 
2823 C-31 196,000 196,999 STCB 1 58 15,76 33 8,0 
2825 C-31 198,000 198,999 STCB 1 49 14,04 35 8,5 
2828 C-31 209,000 209,999 STCB 1 77 19,18 31 7,5 
2881 C-31 353,000 353,999 STCG 2 26 7,36 4 1,1 
2996 C-32 60,000 60,999 STCB 1 65 15,62 48 11,6 
3088 C-35 53,000 53,999 STCB 2 26 8,36 9 2,5 
3560 C-55 15,000 15,999 STCB 2 26 10,36 12 3,5 
3563 C-55 18,000 18,999 STCB 2 39 16,66 14 4,0 
3645 C-58 0,000 0,999 STCB 1 154 37,58 58 13,8 
3646 C-58 1,000 1,999 STCB 1 70 16,16 58 13,8 
3658 C-58 13,000 13,999 STCB 1 52 13,1 31 7,5 
3667 C-58 23,000 23,999 STCB 2 25 8,62 12 3,4 
3670 C-58 26,000 26,999 STCB 2 29 11,58 9 2,7 
3673 C-58 29,000 29,999 STCB 2 28 11,3 9 2,7 
3681 C-58 37,000 37,999 STCB 2 21 8,36 8 2,4 
3703 C-59 12,000 12,999 STCB 2 24 9,04 8 2,3 
3868 C-65 28,000 28,999 STCG 2 25 7,62 10 3,0 
4298 GI-555 10,000 10,999 STCG 2 21 8,44 3 1,0 
4597 GI-682 6,000 6,999 STCG 2 53 12,76 11 3,1 
5267 N-150 6,000 6,999 STCB 2 36 9,9 12 3,4 
6581 N-II 632,000 632,999 STCB 2 34 8,96 15 4,3 
6587 N-II 638,000 638,999 STCB 2 33 10,3 15 4,3 
6589 N-II 640,000 640,999 STCB 2 32 8,56 11 3,0 
6600 N-II 651,000 651,999 STCB 2 20 7,08 11 3,3 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 26. Llistat dels TCA de Segon Ordre per Freqüència 

Trams de Concentració d'Accidents de Segon Ordre per Freqüència 

Id TCA Codi 
Carretera PK inicial PK final STT Classificació 

per grups 
Accidents amb 

víctimes 

Accidents amb 
víctimes 
esperats 

24 B-124 3,000 3,999 STCB 2 21 14 
156 B-224 23,000 23,999 STCB 2 28 10 
317 B-682 1,000 1,999 STCG 2 20 9 
346 BP-1417 6,000 6,999 STCB 2 34 3 
347 BP-1417 7,000 7,999 STCB 2 24 3 
349 BP-1417 9,000 9,999 STCB 2 23 3 
353 BP-1503 14,860 15,870 STCB 2 64 10 
454 BP-5002 12,000 12,999 STCB 2 21 10 

1065 C-14 1,000 1,999 STCT 1 55 7 
1068 C-14 4,000 4,973 STCT 1 35 7 
1424 C-1413a 16,000 16,999 STCB 2 33 6 
1440 C-1414 1,000 1,999 STCB 2 22 3 
1468 C-1415b 9,000 9,999 STCB 2 28 6 
1705 C-155 6,000 6,999 STCB 2 21 4 
1741 C-16 18,000 18,999 STCB 1 20 9 
1833 C-16 110,000 110,999 STCB 2 27 4 
1869 C-16C 0,000 0,999 STCB 1 27 4 
1870 C-16C 1,000 1,999 STCB 2 25 10 
1877 C-17 1,000 1,999 STCB 1 39 17 
1879 C-17 3,000 3,999 STCB 1 77 17 
1889 C-17 13,000 13,999 STCB 1 42 23 
1890 C-17 14,000 14,999 STCB 1 41 21 
1892 C-17 16,000 16,999 STCB 1 38 26 
1893 C-17 17,000 17,999 STCB 1 43 24 
1895 C-17 19,000 19,999 STCB 1 43 21 
1905 C-17 29,000 29,999 STCB 1 42 10 
1915 C-17 39,000 39,999 STCB 1 85 9 
1918 C-17 42,000 42,999 STCB 1 49 9 
2269 C-243c 5,000 5,999 STCB 2 21 5 
2276 C-243c 12,000 12,900 STCB 2 23 10 
2287 C-245 11,210 11,999 STCB 2 44 13 
2288 C-245 12,000 12,900 STCB 2 49 8 
2770 C-31 137,000 137,999 STCT 2 22 9 
2780 C-31 147,000 147,999 STCB 2 21 8 
2794 C-31 166,000 166,999 STCB 2 20 7 
2798 C-31 170,000 170,999 STCB 2 20 7 
2823 C-31 196,000 196,999 STCB 1 58 33 
2825 C-31 198,000 198,999 STCB 1 49 35 
2828 C-31 209,000 209,999 STCB 1 77 31 
2881 C-31 353,000 353,999 STCG 2 26 4 
2991 C-32 52,000 52,999 STCB 1 42 32 
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Trams de Concentració d'Accidents de Segon Ordre per Freqüència 

Id TCA Codi 
Carretera PK inicial PK final STT Classificació 

per grups 
Accidents amb 

víctimes 

Accidents amb 
víctimes 
esperats 

2996 C-32 60,000 60,999 STCB 1 65 48 
3014 C-32 99,000 99,999 STCB 1 40 33 
3015 C-32 100,000 100,999 STCB 1 71 24 
3088 C-35 53,000 53,999 STCB 2 26 9 
3560 C-55 15,000 15,999 STCB 2 26 12 
3563 C-55 18,000 18,999 STCB 2 39 14 
3645 C-58 0,000 0,999 STCB 1 154 58 
3646 C-58 1,000 1,999 STCB 1 70 58 
3649 C-58 4,000 4,999 STCB 1 77 50 
3652 C-58 7,000 7,999 STCB 1 56 38 
3657 C-58 12,000 12,999 STCB 1 39 31 
3658 C-58 13,000 13,999 STCB 1 52 31 
3667 C-58 23,000 23,999 STCB 2 25 12 
3670 C-58 26,000 26,999 STCB 2 29 9 
3673 C-58 29,000 29,999 STCB 2 28 9 
3681 C-58 37,000 37,999 STCB 2 21 8 
3703 C-59 12,000 12,999 STCB 2 24 8 
3747 C-60 0,000 0,999 STCB 1 22 14 
3800 C-63 31,000 31,999 STCG 2 21 3 
3842 C-65 2,000 2,999 STCG 1 21 10 
3864 C-65 24,000 24,999 STCG 2 24 12 
3868 C-65 28,000 28,999 STCG 2 25 10 
4298 GI-555 10,000 10,999 STCG 2 21 3 
4308 GI-600 4,000 4,999 STCG 2 20 9 
4595 GI-682 4,000 4,999 STCG 2 37 9 
4597 GI-682 6,000 6,999 STCG 2 53 11 
5267 N-150 6,000 6,999 STCB 2 36 12 
5275 N-150 14,000 14,999 STCB 2 32 11 
5581 T-315 3,060 3,999 STCT 1 20 4 
5992 TV-3141 4,000 4,999 STCT 2 20 5 
6580 N-II 631,821 631,999 STCB 2 29 15 
6581 N-II 632,000 632,999 STCB 2 34 15 
6587 N-II 638,000 638,999 STCB 2 33 15 
6588 N-II 639,000 639,999 STCB 2 20 15 
6589 N-II 640,000 640,999 STCB 2 32 11 
6591 N-II 642,000 642,999 STCB 2 29 11 
6592 N-II 643,000 643,999 STCB 2 26 11 
6600 N-II 651,000 651,999 STCB 2 20 11 
6602 N-II 653,000 653,999 STCB 2 25 11 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 27. Llistat dels TCA de Segon Ordre per Gravetat 

Trams de Concentració d'Accidents de Segon Ordre per Gravetat 

Id TCA Codi 
Carretera PK inicial PK final STT Classificació 

per grups 

Gravetat 
ponderada dels 

accidents 

Gravetat 
esperada dels 

accidents 
24 B-124 3,000 3,999 STCB 2 7,82 3,9 
25 B-124 4,000 4,999 STCB 2 5,22 3,9 

145 B-224 12,000 12,999 STCB 2 6,42 1,4 
150 B-224 17,000 17,999 STCB 2 4,02 1,4 
154 B-224 21,000 21,999 STCB 2 5,56 2,4 
155 B-224 22,000 22,999 STCB 2 6,28 2,9 
189 B-40 11,870 12,775 STCB 2 7,82 5,8 
347 BP-1417 7,000 7,999 STCB 2 7,5 1,0 
349 BP-1417 9,000 9,999 STCB 2 7,3 0,9 
624 BV-5301 1,000 1,999 STCB 2 4,16 1,2 
705 C-12 26,000 26,999 STME 2 4,08 0,9 

1461 C-1415b 2,000 2,999 STCB 2 5,82 1,6 
1548 C-15 3,000 3,999 STCB 2 4,02 2,8 
1739 C-16 16,000 16,999 STCB 1 4,42 2,1 
1823 C-16 100,000 100,999 STCB 2 5,42 1,8 
1833 C-16 110,000 110,999 STCB 2 8,02 1,1 
1865 C-162 7,000 7,999 STCG 2 3,76 0,8 
1881 C-17 5,000 5,999 STCB 1 9,16 3,8 
1885 C-17 9,000 9,999 STCB 1 7,08 3,7 
1886 C-17 10,000 10,999 STCB 1 7,42 4,7 
1890 C-17 14,000 14,999 STCB 1 10,82 5,2 
1891 C-17 15,000 15,999 STCB 1 13,44 6,4 
1895 C-17 19,000 19,999 STCB 1 11,22 5,2 
1896 C-17 20,000 20,999 STCB 1 8,16 4,6 
1905 C-17 29,000 29,999 STCB 1 11,02 2,6 
1914 C-17 38,000 38,999 STCB 1 13,64 2,5 
1915 C-17 39,000 39,999 STCB 1 19,62 2,5 
1918 C-17 42,000 42,999 STCB 1 13,34 2,5 
2272 C-243c 8,000 8,999 STCB 2 5,76 1,8 
2288 C-245 12,000 12,900 STCB 2 13,04 2,4 
2308 C-25 88,000 88,999 STCL 2 4,34 0,9 
2402 C-25 183,000 183,999 STCB 2 4,94 2,1 
2480 C-251 5,000 5,999 STCB 2 8,18 2,6 
2522 C-253 47,000 47,999 STCG 2 4,36 1,5 
2599 C-26 96,000 96,999 STCL 2 4,22 0,4 
2779 C-31 146,000 146,999 STCB 2 5,76 2,5 
2822 C-31 195,000 195,999 STCB 1 10,62 8,2 
2823 C-31 196,000 196,999 STCB 1 15,76 8,0 
2824 C-31 197,000 197,999 STCB 1 13,84 8,5 
2825 C-31 198,000 198,999 STCB 1 14,04 8,5 
2828 C-31 209,000 209,999 STCB 1 19,18 7,5 
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Trams de Concentració d'Accidents de Segon Ordre per Gravetat 

Id TCA Codi 
Carretera PK inicial PK final STT Classificació 

per grups 

Gravetat 
ponderada dels 

accidents 

Gravetat 
esperada dels 

accidents 
2830 C-31 211,000 211,999 STCB 1 12,84 6,9 
2845 C-31 317,000 317,999 STCG 2 4,22 2,8 
2852 C-31 324,000 324,999 STCG 2 5,42 2,7 
2854 C-31 326,000 326,999 STCG 2 6,68 3,1 
2881 C-31 353,000 353,999 STCG 2 7,36 1,1 
2909 C-31B 0,000 0,999 STCT 1 6,1 1,3 
2921 C-31C 1,000 1,999 STCB 1 5,82 2,8 
2996 C-32 60,000 60,999 STCB 1 15,62 11,6 
2997 C-32 61,000 61,999 STCB 1 11,28 9,1 
3088 C-35 53,000 53,999 STCB 2 8,36 2,5 
3234 C-37 91,000 91,999 STCB 2 5,36 0,9 
3327 C-43 12,000 12,999 STME 2 3,96 0,5 
3490 C-51 8,000 8,999 STCT 2 5,16 1,9 
3560 C-55 15,000 15,999 STCB 2 10,36 3,5 
3563 C-55 18,000 18,999 STCB 2 16,66 4,0 
3564 C-55 19,000 19,999 STCB 2 7,02 4,1 
3570 C-55 25,000 25,999 STCB 2 5,88 4,1 
3571 C-55 26,000 26,999 STCB 2 11,82 3,9 
3645 C-58 0,000 0,999 STCB 1 37,58 13,8 
3646 C-58 1,000 1,999 STCB 1 16,16 13,8 
3651 C-58 6,000 6,999 STCB 1 13,16 11,4 
3655 C-58 10,000 10,999 STCB 1 19,5 8,0 
3656 C-58 11,000 11,999 STCB 1 11,82 8,1 
3658 C-58 13,000 13,999 STCB 1 13,1 7,5 
3667 C-58 23,000 23,999 STCB 2 8,62 3,4 
3670 C-58 26,000 26,999 STCB 2 11,58 2,7 
3673 C-58 29,000 29,999 STCB 2 11,3 2,7 
3681 C-58 37,000 37,999 STCB 2 8,36 2,4 
3703 C-59 12,000 12,999 STCB 2 9,04 2,3 
3704 C-59 13,000 13,999 STCB 2 5,36 2,3 
3757 C-61 2,026 2,999 STCB 2 9,76 2,6 
3780 C-63 7,000 7,999 STCG 2 4,62 1,9 
3868 C-65 28,000 28,999 STCG 2 7,62 3,0 
4219 GI-550 2,000 2,999 STCG 2 6,84 1,0 
4253 GI-552 3,000 3,999 STCG 2 6,22 1,0 
4298 GI-555 10,000 10,999 STCG 2 8,44 1,0 
4300 GI-555 12,000 12,999 STCG 2 3,96 1,0 
4305 GI-600 1,000 1,999 STCG 2 7,3 2,7 
4524 GI-661 1,000 1,999 STCG 2 5,3 0,7 
4590 GI-681 13,000 13,999 STCG 2 3,42 0,4 
4596 GI-682 5,000 5,999 STCG 2 10,76 3,1 
4597 GI-682 6,000 6,999 STCG 2 12,76 3,1 



 
 

101 
 

Anàlisi d’identificació de Trams de Concentració d’Accidents en zona interurbana a Catalunya 
P. Vilar (maig de 2013) 

Trams de Concentració d'Accidents de Segon Ordre per Gravetat 

Id TCA Codi 
Carretera PK inicial PK final STT Classificació 

per grups 

Gravetat 
ponderada dels 

accidents 

Gravetat 
esperada dels 

accidents 
4598 GI-682 7,000 7,999 STCG 2 6,96 3,2 
5267 N-150 6,000 6,999 STCB 2 9,9 3,4 
5547 T-310 2,000 2,999 STCT 2 5,36 2,0 
6581 N-II 632,000 632,999 STCB 2 8,96 4,3 
6583 N-II 634,000 634,999 STCB 2 12,22 4,3 
6585 N-II 636,000 636,999 STCB 2 6,16 4,3 
6587 N-II 638,000 638,999 STCB 2 10,3 4,3 
6589 N-II 640,000 640,999 STCB 2 8,56 3,0 
6598 N-II 649,000 649,999 STCB 2 6,36 3,3 
6599 N-II 650,000 650,999 STCB 2 7,02 3,3 
6600 N-II 651,000 651,999 STCB 2 7,08 3,3 
6601 N-II 652,000 652,999 STCB 2 5,96 3,3 
6623 N-II 674,000 674,999 STCB 2 7,56 2,1 
6625 N-II 676,000 676,999 STCB 2 5,56 2,1 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Imatge 10. Distribució dels accidents amb víctimes del quinquenni 07-11 en el territori 
català 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb la col·laboració de l’equip tècnic d’INTRA, S.L. 
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Imatge 11. Distribució dels TCA segons tipologia en el territori català 
 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb la col·laboració de l’equip tècnic d’INTRA, S.L. 
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Imatge 12. Distribució dels TCA segons tipologia a la província de Barcelona 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb la col·laboració de l’equip tècnic d’INTRA, S.L. 
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Imatge 13. Distribució dels TCA segons tipologia a la província de Girona 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb la col·laboració de l’equip tècnic d’INTRA, S.L. 
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Imatge 14. Distribució dels TCA segons tipologia a la província de Lleida 
 
 
 

 

Font: Elaboració pròpia amb la col·laboració de l’equip tècnic d’INTRA, S.L. 
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Imatge 15. Distribució dels TCA segons tipologia a la província de Tarragona 
 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb la col·laboració de l’equip tècnic d’INTRA, S.L. 
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8.  CONCLUSIONS 

1. Paràmetres utilitzats per l’anàlisi d’identificació dels TCA del període 2007-2011 a la 
xarxa viària de la Generalitat de Catalunya 

− Període d’estudi: 5 anys. 

− Segmentació: Divisió de la xarxa en trams d’un quilòmetre de longitud. 

− Accidents: Mortals, greus i/o lleus, els accidents sense víctimes no s’han tingut en compte. 

− Índex de gravetat (𝐼𝐺): Ponderació de la gravetat dels accidents amb les valoracions 
unitàries de 6, 3,7 i 1 per als accidents mortals, greus i lleus, respectivament, entre els anys 
d’estudi. 

𝐼𝐺 =
6 · 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑠 + 3,7 · 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝐺𝑟𝑒𝑢𝑠 + 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠  𝐿𝑙𝑒𝑢𝑠

5
 

− Classificació de les carreteres: Vies desdoblades (grup 1) i vies no desdoblades (grup 2). 

2. Comportament de l’accidentalitat amb la intensitat de vehicles 

Es confirma la hipòtesi inicialment plantejada. Existeix una evident relació entre el fenomen de 
l’accidentalitat i la intensitat de vehicles (IMD). Aquest fet es constata amb la interpretació dels 
models de regressió desenvolupats que relacionen les dos variables: 

Taula 28. Coeficients de determinació dels models de regressió 

Classificació de 

carreteres 

Model de regressió per la identificació 

dels TCA de Freqüència 

Model de regressió per la identificació 

dels TCA de Gravetat 

Vies desdoblades 
(grup 1) 

𝑅! = 93,2% 𝑅! = 94,3% 

Vies no desdoblades 
(grup 2) 

𝑅! = 92,7% 𝑅! = 92,9% 

Font: Elaboració pròpia 

3. Models de regressió vàlids 

Mitjançant l’anàlisi dels residus de les regressions, els tests d’hipòtesi de significació i la 
identificació de outliers, és confirma categòricament la validesa dels models presentats. 
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4. Diferència de comportament entre tipologies de vies 

S’ha observat un comportament diferencial davant el fenomen de la sinistralitat entre carreteres 
desdoblades (grup 1) i carreteres no desdoblades (grup 2). Analitzant el valor mitjà anual del 
nombre i de la gravetat dels accidents en funció de la intensitat de vehicles i dels quilòmetres de 
carretera que formen cada agrupació de vies, es conclou que: 

− El valor mitjà anual dels accidents amb víctimes per vehicle i quilòmetre, és un 43% més 
baix en el grup de carreteres desdoblades que en el grup de carreteres no desdoblades. 

− El valor d’accidents lleus augmenta en un 66% a les carreteres no desdoblades respecte a 
les carreteres desdoblades. 

− El valor d’accidents greus augmenta en un 170% a les carreteres no desdoblades respecte a 
les carreteres desdoblades. 

− El valor d’accidents mortals es triplica a les carreteres no desdoblades respecte a les 
carreteres desdoblades. 

− L’índex de gravetat mitjà anual de les carreteres no desdoblades és 2,5 vegades superior a 
l’índex de gravetat de les carreteres desdoblades. 

Per a comparar l’efecte del desdoblament d’una carretera en el nombre esperat d’accidents amb 
víctimes en casos particulars en funció de la IMD s’elabora la següent taula: 

Taula 29. Comparativa de l’accidentalitat esperada entre els grups de vies 

Nombre d’accidents esperat Intensitat Mitjana Diària (IMD) 

Classificació de carreteres 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Vies desdoblades (grup 1) 0,7 2,6 4,5 6,4 8,2 

Vies no desdoblades (grup 2) 4,8 6,9 9,1 11,2 13,4 
 

Font: Elaboració pròpia 

5. Creixement de l’accidentalitat amb la intensitat de vehicles 

En base als models que defineixen el valor del nombre i de l’índex de gravetat dels accidents en 
funció de la IMD, s’observa que el creixement és més pronunciat en el grup de carreteres 
desdoblades que en el de no desdoblades. De manera que al doblar-se la IMD, en el primer cas 
l’accidentalitat augmenta amb factor 2,2 i en el segon cas l’accidentalitat augmenta amb factor 1,8. 
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6. Trams sense accidents 

S’ha analitzat la presència de trams de carretera amb zero accidents per grups de carreteres i es 
conclou que el 5,5% dels trams del grup de carreteres desdoblades no presenten cap accident amb 
víctimes, mentre que el 38,0% dels trams del grup de carreteres no desdoblades no mostren cap 
accident amb víctimes. Pel que fa als accidents mortals i greus, per una banda el 47,6% dels trams 
del grup de carreteres desdoblades no presenta accidents d’aquesta tipologia. Per altra banda, el 
75,7% dels trams del grup de carreteres no desdoblades no presenta accidents mortals i greus. 

7. Comparativa amb la metodologia emprada pel Ministerio de Fomento 

Aplicant la metodologia desenvolupada pel Ministerio de Fomento (veure apartat 2.4. ) a la xarxa 
de carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya obtenim un total de 460 TCA. L’elevat 
nombre de TCA extret a partir de la metodologia empleada per el Ministerio de Fomento té relació 
amb els valors de referència dels paràmetres P i N que s’utilitzen per a identificar-los (veure Taula 
4). Aquests valors de referència s’han establert a partir de les característiques de la xarxa de 
carreteres del Ministerio. La xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya, respecte a la xarxa 
del Ministerio, disposa de carreteres amb menys intensitat de vehicles i per tant, la majoria de 
carreteres es situen en el primer grup (vies amb IMD inferior a 10.000) que resulta tenir el valor de 
referència del paràmetre P més elevat. 

8. Trams de carretera que són TCA 

Utilitzant la metodologia desenvolupada en aquesta tesina, en el grup de carreteres desdoblades, el 
10,1% dels quilòmetres són TCA (46 km), mentre que en el grup de carreteres no desdoblades ho 
són el 1,7% dels quilòmetres (97 km), valors que donen lloc a un total de 143 TCA entre els dos 
grups de vies. 

9. TCA per tipologia 

Del total de 143 TCA identificats, 80 s’han identificat com a TCA de Freqüència (tenint en compte 
el nombre total d’accidents amb víctimes) i 97 s’han identificat com a TCA de Gravetat (tenint en 
compte l’índex de gravetat ponderada dels accidents amb víctimes). En 34 trams, la identificació 
com a TCA s’ha realitzat a partir dels dos criteris anteriors (Freqüència i Gravetat), per tant, donat 
que en aquests casos l’actuació és prioritària, s’anomenen TCA de Primer Ordre. 

10. Accidents en TCA 

En els trams identificats com a TCA, s’han produït el 20,1% dels accidents amb víctimes del 
període analitzat. En els trams identificats com a TCA de Primer Ordre (trams definits com a TCA 
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per Freqüència i per Gravetat) s’han produït el 6,7% dels accidents amb víctimes en els quinquenni 
analitzat, el 13,8% en els TCA de Freqüència i el 13,0% en els TCA de Gravetat. 

11. Trams de Concentració d’Accidents per Servei Territorial 

Els TCA identificats es distribueixen de la següent manera pel territori: 

Taula 30. Trams de Concentració d’Accidents identificats 

Trams de Concentració 
d’Accidents Serveis Territorials 

Classificació de carreteres Barcelona Girona Lleida Tarragona Terres de 
l’Ebre Total 

Vies desdoblades 41 1 0 4 0 46 
Vies no desdoblades 66 23 2 4 2 97 

Total 107 24 2 8 2 143 
 

Font: Elaboració pròpia 
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