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La seguretat vial és un element clau en els transports.  Identificar situacions perilloses a les 
carreteres, determinar quins factors afecten i buscar les solucions apropiades per aconseguir una millora 
global de la seguretat vial són tasques essencials dels professionals de l’enginyeria del transport.  

Les auditories de seguretat vial i les revisions de seguretat vial són estrategies per millorar la 
seguretat a les carreteres minimitzant el risc i la severitat dels accidents.  L’objectiu principal és 
identificar els aspectes de l’entorn de la carretera que poden ser potencialment perillosos pels usuaris i 
assegurar que les mesures per eliminar o reduïr els problemes estan totalment considerades.  El procés pot 
ser aplicat a carreteres noves o a carreteres ja existents.  Quan el procés s’aplica a carreteres existents 
s’anomena revisió de seguretat vial. 

Un dels factors més crítics en seguretat vial és el gradient de velocitats.  L’excés i la diferència 
de velocitats genera problemes quasi cada dia i en quasi totes les carreteres, no obstant, en certes 
carreteres, la velocitat té conseqüències més severes que en altres.  Malgrat el volum de trànsit és menor, 
quasi la meitat dels accidents mortals relacionats amb velocitat succeeixen en carreteres locals. 

Aquesta recerca proporciona una metodologia per portar a terme revisions de seguretat vial en 
carreteres locals existents que pateixin problemes relacionats amb la velocitat.  El procediment es divideix 
en tres parts: la revisió d’oficina, la revisió de camp i l’informe final. 

La revisió d’oficina consisteix en una àmplia descripció del lloc i en un complet anàlisi 
d’accidents.  L’anàlisi d’accidents serveix per ajudar a localitzar zones d’alta accidentalitat i per definir 
patrons d’accidents que podrien ser corregits mitjançant canvis en la geometria de la carretera, límits de 
velocitat o l’ús de senyals de trafic. 

La revisió de camp es basa en un reconeixement de la carretera, portat a terme amb l’ajuda de 
manuals recomanats i llistats de comprovació.  En el reconeixement, l’enginyer ha d’observar i prendre 
nota de tota una sèrie d’aspectes dins d’una àmplia varietat de categories que inclouen característiques de 
la carretera, geometria, límits de velocitat, distància de visió, senyalització i altres.  La finalitat d’aquesta 
inspecció és ajudar a identificar qualsevol problema potencial de seguretat vial.  Per completar la revisió 
de camp cal recollir dades de les velocitats i analitzar-les. 

L’informe final sintetitza els resultats obtinguts a les revisions d’oficina i de camp.  L’objectiu 
principal d’aquest informe és identificar els aspectes de la carretera que podrien suposar un perill i fer les 
recomanacions necessàries per corregir-los.  Cada aspecte identificat com a perillós en la revisió és 
categoritzat en una escala de risc per donar una idea de la gravetat del problema i de la urgència que 
requereix la solució. 

El procés de revisió de seguretat vial va ser posat en pràctica en sis carreteres de la ciutat de 
Natick, Massachusetts.  Les carreteres seleccionades són South Main Street, Glen Street,  Walnut Street, 
Pine Street, Hartford Street i Union Street. 

En la revisió d’oficina van utilitzar-se informes d’accidents proporcionats pel Departament de 
Policia de Natick i compresos entre el 1998 i el 2002.  La revisió de camp va ser realitzada amb visites de 
camp, llistes de comprovació, fotografies i vídeos.  Les velocitats van ser recollides mitjançant tubs 
pneumàtics i aparells classificadors de traffic durant 72 hores i posteriorment analitzades amb un 
programa estadístic. 

El procés va ser aplicat amb èxit i es van obtenir resultats consistents.  Les deficiències trobades 
a South Main Street, Pine Street i Union Street presenten nivells de risc mig i baix, de manera que podrien 
ser considerades no perilloses.  A Hartford Street i a Glen Street, alguns aspectes van ser considerats d’alt 
risc, recomanant la seva correcció.  Finalment, a Walnut Street, una intersecció perillosa amb deficiències 
de visibilitat va ser idenitificada com a risc intolerable, requerint la seva correcció. 


