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Aplicació de les eines SIG a l’anàlisi 
d’accidentalitat urbana de la ciutat de Bilbao



• Projecte  final del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (12a edició) 

- Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona

- Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT)

- Octubre de 2009 - març de 2011

• Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’empresa Intra S.L.

- Estudis de trànsit, transport i ordenació del territori

- Programes específics d’enginyeria de transport 

- Convenis de col·laboració:

• Estudi de definició de la xarxa comarcal de carreteres de Catalunya. (2002)

• Estudi de seguretat de les infraestructures viàries de la regió de Murcia mitjançant 

aplicacions SIG. (2008)

• L’accidentalitat de la motocicleta a Catalunya. (2007)

Introducció



Anàlisis d’aspectes claus en la seguretat viària

Definició

• Analitzar

• Planificar

• Reduir

SIG

• Projecte sorgeix de la necessitat de l’ajuntament de Bilbao de trobar eines que permetin analitzar 

l’accidentalitat de la xarxa viària urbana, durant el quinquenni 2005-2009. 

• Proposar mesures encaminades a millorar la planificació- presa 

decisions. 

• Proposar mesures encaminades a millorar la planificació- presa 

decisions. 

• Anàlisis d’aspectes claus en la seguretat viària• Anàlisis d’aspectes claus en la seguretat viària

• Donar respostes a consultes en l’àmbit de la seguretat viària• Donar respostes a consultes en l’àmbit de la seguretat viària

?
Eines
?

Eines Accidentalitat xarxa viària urbanaAccidentalitat xarxa viària urbana



SIG

Funcions de 
geoprocés

• Utilització de funcions de geoprocés es pot donar resposta a cinc qüestions cabdals per l’estudi de 

l’accidentalitat:
Localització:

On està el…?

Localització:

On està el…?

Trobar la localització:

On està la cruïlla entre el C/Jiménez Fernando i l’avinguda Julian Gaiarre?

Trobar la localització on es compleixen determinades condicions:

En quin districte es registren més accidents?

Trobar la localització on es compleixen determinades condicions:

En quin districte es registren més accidents?

Trobar les diferències d’un lloc determinat al llarg del temps:

Quins TCA han aparegut nous des del quinquenni 2004-2008?

Trobar les diferències d’un lloc determinat al llarg del temps:

Quins TCA han aparegut nous des del quinquenni 2004-2008?

Trobar possibles pautes espacial:

Per quin motiu s’identifiquen més CCA en el districte d’Anando?

Trobar possibles pautes espacial:

Per quin motiu s’identifiquen més CCA en el districte d’Anando?

Resoldre que passaria si es produeix qualsevol modificació:

Què passaria si s’ubiqués un semàfor en un tram de carrer determinat?

Resoldre que passaria si es produeix qualsevol modificació:

Què passaria si s’ubiqués un semàfor en un tram de carrer determinat?

Condició:

On es dóna…?

Condició:

On es dóna…?

Tendències:

Què ha canviat des 
de…?

Tendències:

Què ha canviat des 
de…?

Pautes:

Quina pauta 
espacial existeix…?

Pautes:

Quina pauta 
espacial existeix…?

Modelització:

Què passaria si…?

Modelització:

Què passaria si…?

Com s’aconsegueix?



Objectius

Objectius

Avaluació d’actuacions     
puntuals 

Mapa de 
concentració
d’accidents

• Objectius que l’ajuntament pretén assolir amb l’aplicació de les eines SIG:

• Modificacions en 

l’accidentalitat.

Avaluació de    
l’accidentalitat urbana

• Situació

• Distribució

• Casuística

• Idoneïtat de l’actuació

• Casuística, tipologia i 

gravetat.

• TCA

• CCA

Model predictiu



Requeriments tecnològics

+ +

Programari GBD

AccessTransCAD 4.5ArcMap 9.3

Programari SIG

ExcelSPSS 15.0

Programari estadístic

• Programari utilitzat en l’elaboració del projecte



Fases del projecte

• El projecte s’estructura en tres parts:

Preparació de les 
bases cartogràfiques

Anàlisis de les 
dades

Presentació
dels resultats



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

Informació de base

• Bases cartogràfiques en format .dgn del programa MicroStation8

• Base de dades en format .mdb de Microsoft Access, on es recull informació alfanumèrica 

dels atestats d’accidents.



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

CruïllesCruïlles

GrafGraf

AccidentsAccidents

.shp.dbd

Preparació bases 
cartogràfiques

.dgn

Conversió de dadesConversió de dades

Accidents en trams

Accidents en cruïlles

Creació de capesCreació de capes



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

Mon real          SIG          

• Es georeferencia el 97% dels carrers de Bilbao per obtenir un graf que permet treballar l’entorn 

físic dins d’un SIG.
AccidentsAccidents

GrafGraf

CruïllesCruïlles

Creació de capesCreació de capes

Informació

gràfica

Informació

alfanumèrica

Graf



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

• Es geocodifiquen els accidents de la base de dades seguint tres procediments:

AccidentsAccidents

GrafGraf

CruïllesCruïlles

Creació de capesCreació de capes

1. Georeferenciació d’adreces postals per aquells accidents de la base amb noms de carrers i números 

de policia.

2. Georeferenciació per intersecció de carrers, per aquells on només hi consta el nom dels 2 o més 

carrers de la cruïlla. 

3. Procés manual, per ubicar aquells accidents que no tenen adreça postal, ni cruïlla, sinó una referència 

diferent, com pot ser un nom de carrer i el nom d’unt punt d’interès, d’un comerç, etc. 

• S’ubica el 92% dels accidents, el 8% restant no es poden ubicar per imprecisions a la base de

dades. 

TransCAD 4.5

ArcMap 9.3

Accidents



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

AccidentsAccidents

GrafGraf

CruïllesCruïlles

Creació de capesCreació de capes



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

2.  Cruïlla, intersecció

com a polígons. 

AccidentsAccidents

GrafGraf

CruïllesCruïlles

Creació de capesCreació de capes
• Es porten a cap tres procediments diferents abans d’escollir la metodologia òptima per crear les cruïlles:

1.  Cruïlla com a punt 

d’intersecció de dos o 

més trams vials. 

Cruïlles

3.  Cruïlla, intersecció

com a polígons amb 

rotondes. NO

NO

Accidents vinculats als trams
Accidents vinculats a cruïlles



v

Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

Avaluació
puntuals

Avaluació
puntuals

Anàlisis dadesAnàlisis dades

MCAMCA

Avaluació
accidentalitat

Avaluació
accidentalitat

• Es calcula el nombre d’accidents registrats durant el quinquenni d’estudi, segons la tipologia i la gravetat dels 

danys.

Avaluació de l’accidentalitat

Creuament  de dades múltiples

• Es calcula:

Accidents

Atropellaments- col·lisions

Ferits lleus, ferits greus, morts, danys materials

• Accidents amb víctimes per 1000 habitants

• Índex de mortalitat.

• Accidents per quilòmetres de carrers

Acci/1000 hab. = accidents/ habitants *(1000) 

Acci/km = accidents/ km de xarxa viària

IM = morts en accidents/ habitants *(1000)

1.Situació

2. Distribució

• S’analitza la ubicació dels accidents segons els seus districtes. 

• Anàlisi espacial unió espacial per contenció

Graf- districtes

Accidents- districtes
3. Casuística

• Nombre d’accidents segons causes Càlcul de freqüències



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

Avaluació
puntuals

Avaluació
puntuals

Anàlisis dadesAnàlisis dades

MCAMCA

Avaluació
accidentalitat

Avaluació
accidentalitat

• Identificar els trams i les cruïlles amb màxima concentració d’accidents.

Mapa de concentració d’accidents

Localització de l’accident
Cruïlla Tram

Tipus  
accident

Atropellament Atropellament en cruïlla (CCAT) Atropellament en tram (TCAT)

Col·lisió Col·lisió en cruïlla (CCC) Col·lisió en tram (TCC)

• Quatre categories d’anàlisis segons tipologia i ubicació.

• Criteris d’identificació de trams i/o cruïlles de màxima concentració d’accidents.

Localització accident Tipus accident Màxima concentració d’accidents

Cruïlla Atropellament ≥ 3 accidents                             CCAT

Cruïlla Col·lisió ≥ 7 accidents                              CCC

Tram Atropellament > 15 accidents km                    TCAT
no es consideren els trams amb 1 únic accident

Tram Col·lisió > 40 accidents/km                     TCC
no es consideren els trams amb 1 o 2 accidents



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

Avaluació
puntuals

Avaluació
puntuals

Anàlisis dadesAnàlisis dades

MCAMCA

Avaluació
accidentalitat

Avaluació
accidentalitat

Mapa de concentració d’accidents

Unió espacialUnió espacial

Gestió dades SPSSGestió dades SPSS

Agregació de dades

Seleccions de casos

Càlcul de camps

Operacions proximitatOperacions proximitat

TCATCA CCACCA

Unió espacialUnió espacial

Superposició espacialSuperposició espacial

Gestió dades SIGGestió dades SIG Gestió dades SPSSGestió dades SPSS

Agregació de dades

Seleccions de casos

Càlcul de camps

Gestió dades SIGGestió dades SIG

CartografiaCartografia CartografiaCartografia



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

Avaluació
puntuals

Avaluació
puntuals

Anàlisis dadesAnàlisis dades

MCAMCA

Avaluació
accidentalitat

Avaluació
accidentalitat

Avaluació d’actuacions puntuals en la xarxa viària

• Per avaluar si una actuació realitzada en la xarxa viària ha resultat efectiva pel que fa a l’accidentalitat, 

s’analitzen els accidents que s’han produït en aquell tram o cruïlla, abans i després de la nova actuació.

Seleccions de casosSeleccions de casos

Càlcul de freqüènciesCàlcul de freqüències

Creuament  de dades múltiplesCreuament  de dades múltiples

Tipus d’accidents

Causa de l’accident

Tipus de danys

Accidents registrats al voltant de l’actuació

Descarten la resta d’accidents

Accidents registrats abans i després de l’actuació

Taules i gràficsTaules i gràfics

Cartografia temàticaCartografia temàtica

Informe estadístic i cartogràficInforme estadístic i cartogràfic



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

Avaluació de l’accidentalitat



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

Mapa de concentració d’accidents



Metodologia Preparació bases cartogràfiques Anàlisis de les dades Resultats

Avaluació d’actuacions puntuals en la xarxa viària



Conclusions

• Donar a conèixer les possibilitats del SIG en l’àmbit de la seguretat viària d’un ajuntament.

• Utilitzar eines que permetin conèixer:

• S’han creat les bases per establir un sistema on es podrien incloure millores i incloure funcionalitats:

- Instaurar una base de dades d’ORACLE que permetria tenir accés a dades actuals i de diferents 

departaments.

- Creació d’un senzill visor cartogràfic a nivell intern, amb les bases cartogràfiques creades i la 

informació alfanumèrica, donaria peu a usuaris no experimentats a poder fer consultes. 

- Incloure eines, que generessin petits informes i cartografia  que agilitzaria les 

tasques de l’ajuntament.

- Introducció de GPS per la captura de les dades d’accidents.

Recomanacions

Conclusions

- La situació de l’accidentalitat en la xarxa viària urbana.

- Les zones on cal una actuació urgent.

- Els efectes de les actuacions realitzades en la xarxa viària urbana.



Gràcies per la vostre atenció


