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localitat, i per tant, és de gran interès personal per a mi poder fer un anàlisi dels 

accidents de trànsit que ocorren en el meu municipi i poder aportar recomanacions a les 

entitats pertinents. Al ser una futura Graduada en Criminologia, considero que puc 

analitzar de manera adequada les dades i poder extreure conclusions rellevants i 
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la millora dels punts d‟accidentalitat, aportant solucions per evitar-los.  
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RESUM 

    L‟accidentalitat és un tema rellevant en tot municipi per tal de conèixer els nombre 

d‟accidents i de víctimes any rere any en les vies urbanes. D‟aquesta manera, és 

important analitzar l‟accidentalitat dins dels municipis per poder determinar si s‟han de 

fer millores i com han de ser. En aquest treball s‟analitzaran les dades sobre 

l‟accidentalitat de Sant Vicenç dels Horts de l‟any 2014, comparant-les amb les dades 

disponibles dels últims 6 anys (2008-2013). L‟anàlisi examinarà l‟evolució tant del 

nombre d‟accidents amb víctimes com del nombre de víctimes, la tipologia dels 

accidents, la temporalitat de l‟accidentalitat, les vies on es donen els accidents, entre 

d‟altres. D‟altra banda, s‟afegirà una part específica on analitzarà l‟accidentalitat segons 

el gènere i l‟edat, els accidents de trànsit amb víctimes de les dues carreteres que passen 

pel municipi de Sant Vicenç dels Horts (Ctra. Sant Boi i Ctra. Torrelles) i dos punts 

d‟accidentalitat, el primer un punt nou a l‟Avinguda Mil·lenari i el segon un punt 

d‟accidentalitat on les mesures adoptades no han estat eficaces. Finalment, aquest 

treball aportarà recomanacions d‟utilitat per tal de reduir els punts d‟accidentalitat 

conflictius.  
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1. INTRODUCCIÓ 

    El propòsit d‟aquest estudi és fer un anàlisi dels accidents de trànsit amb víctimes 

ocasionats al municipi de Sant Vicenç dels Horts (SVH) l‟any 2014 mitjançant la 

informació recollida pels atestats que elabora el cos policial de la Policia Local 

d‟aquesta mateixa població. L‟any 2011 es va elaborar el Pla Local de Seguretat Viària 

de Sant Vicenç dels Horts (PSV de SVH) (SCT, 2011), i gràcies a la informació 

d‟aquest es podrà analitzar l‟evolució de l‟accidentalitat en els últims  7 anys, incloent 

les dades respectives a l‟any 2014. D‟aquesta manera, l‟objectiu d‟aquest estudi es 

observar l‟evolució dels accidents amb víctimes localitzats en l‟àmbit territorial de la 

població de SVH, en una dimensió temporal de 7 anys, (des de 2008 fins a 2014). És 

important mencionar que aquest estudi només té en compte els accidents amb víctimes, 

és a dir, els accidents dels quals una o més persones, ja siguin conductores, vianants o 

acompanyants, resulten mortes o ferides. D‟aquesta manera, es manté el rigor i la 

fiabilitat de les dades, ja que “la utilització de dades d‟accidents en general, incloent els 

accidents sense víctimes, és sempre compromesa perquè sovint en aquests accidents no 

hi intervé cap autoritat policial, i per tant, no queden registrats en les bases de dades” 

(SCT, 2013). Així doncs, les víctimes dels accidents són aquelles persones (conductors, 

vianants o acompanyants) que resulten mortes o ferides com a conseqüència d‟un 

accident. Per una part, es realitzarà un estudi de les variables generals com la tipologia 

dels accidents, els vehicles implicats, la distribució temporal de l‟accidentalitat i les vies 

on es donen els accidents o els atropellaments. Per l‟altre part, a l‟anàlisi específic es 

determinarà si els homes són els responsables de la majoria dels accidents, si els joves 

es veuen implicats en la majoria dels accidents, si a les dues carreteres de SVH es 

concentren la major part dels accidents i els punts d‟accidentalitat d‟aquest municipi. 

 

    A nivell general, la població de SVH ha incrementat en els últims 10 anys, encara que 

des de 2011 la quantitat d‟habitants ha patit alguna variació. La població de l‟any 2004 

és de 26.477 habitants i la de 2014 és de 28.103 habitants, per tant, hi ha hagut un 

augment en la població del 6%. Pel que fa a l‟accidentalitat, cal dir que l‟any 2014 ha 

registrat el número més alt d‟accidents amb víctimes des de 2008, amb 67 accidents 

dins del municipi de SVH i suposant 11 accidents més que l‟any anterior. Aquesta dada 

està relacionada amb el nombre de víctimes, on hi ha hagut un total de 96 víctimes, una 

xifra elevada si es compara amb la dels anys anteriors. No obstant, la taxa d‟accidents 

amb víctimes per 1.000 habitants a SVH continua estant per sota de la mitjana catalana i 
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molt per sota de la barcelonina. També cal destacar que des de 2008, i no se sap si des 

d‟abans, no hi ha hagut cap mort per accident de trànsit a SVH. A més, el nombre de 

ferits greus no supera mai el 15%, per tant, la majoria de les víctimes són ferits lleus i 

des de 2012 aquests són la totalitat dels ferits. 

 

    Després de presentar els objectius d‟aquest anàlisi, aportant una primera informació 

de la situació real del municipi de SVH, l‟estructura d‟aquest treball s‟organitza de la 

següent manera. Al segon apartat es dóna la informació general de SVH i es fa una 

comparació de l‟accidentalitat a tres nivells territorials: vicentí, barceloní i català. Al 

tercer punt es determina la metodologia de l‟estudi, on s‟especifica la provinença de les 

dades, la composició de la mostra i es determina l‟anàlisi de les dades, establint les 

hipòtesis del treball. A la quarta part es mostren els resultats principals d‟aquest estudi, 

en funció dels objectius establerts. A l‟apartat de l‟estat de la qüestió i possibles 

recomanacions es resumeixen les idees principals de la recerca i es fan una sèrie de 

recomanacions per buscar una millora en la reducció de l‟accidentalitat de SVH.  

 

2. REALITAT VICENTINA, BARCELONINA I CATALANA 

2.1. Informació general de Sant Vicenç dels Horts 

    SVH és un municipi de la comarca del Baix Llobregat que està situat a la riba dreta 

del Riu Llobregat. Limita al sud amb Santa Coloma de Cervelló, al nord amb Pallejà, a 

l'est amb Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, al sud-oest amb Torrelles de 

Llobregat i a l'oest amb Cervelló (veure Figura 1). Es troba a 16,9 km de la ciutat 

comtal, Barcelona, i té una superfície de 9,1 km
2
 (IDESCAT). 

 

[Inserir Figura 1] 

 

    La xarxa viària de SVH està formada, a nivell interurbà, per l‟Autovia A-2, 

l‟Autopista AP-7 i la N-340, i a nivell urbà, per la Ctra. Sant Boi (BV-2002) i la Ctra. 

Torrelles (BV-2005), com també pels dos carrers principals, el Carrer Barcelona i el 

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Aquest municipi compta amb Bus Urbà, sent 10 línies 

les que recorren tot el municipi, on també hi ha Bus Interurbà (16 línies, incloent 3 de 

Bus Nit) i Ferrocarrils Catalans, tenint 3 estacions dins del terme municipal; Sant 

Vicenç dels Horts, Can Ros i Quatre Camins (Ajuntament SVH, 2012). 

 

Pel que fa als habitants vicentins, el primer gran augment de població resident va ser 

entre 1950 i 1970, on es va passar de 3.711 a 15.048 habitants. L‟any 2002 la població 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Llobregat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llobregat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pallej%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Feliu_de_Llobregat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Molins_de_Rei
http://ca.wikipedia.org/wiki/Torrelles_de_Llobregat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Torrelles_de_Llobregat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cervell%C3%B3
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resident va superar els 25.000 habitants, havent 25.294 habitants concretament. En els 

últims 10 anys, la població ha incrementat, encara que des de 2011 ha hagut algunes 

variacions. Al 2014 la població vicentina és de 28.103 habitants, 78 menys respecte 

l‟any anterior. Respecte a la distribució per sexe, aquesta s‟ha igualat, ja que al 2004 és 

quan major diferència hi ha entre homes i dones, 50,5% i 49,5%, respectivament, però 

en els últims anys aquesta es pràcticament igual (IDESCAT, 2015). 

 

    El parc de vehicles de SVH des de 2004 a 2013
1
 s‟ha incrementat, sobretot en el cas 

dels turismes que han augmentat en 1.187, suposant un increment del 10,1%, com 

mostra la Taula 1. No obstant, les motocicletes són el vehicle que ha suposat un 

increment majoritari (76,6%). Pel que fa als camions i furgonetes si bé l‟increment 

absolut mostra una pujada de 25 vehicles d‟aquest tipus, només representa una pujada 

del 0,9%. Els autobusos i altres vehicles han incrementat un 15,8%. Finalment, els 

tractors industrials són els que s‟han vist reduïts en aquests 9 anys, havent 39 tractors 

menys i suposant una reducció del 27,7%. 
 

[Inserir Taula 1] 

 

2.2. Comparativa vicentina, barcelonina i catalana 

    És important conèixer la realitat vicentina, però també interessa saber la realitat 

d‟altres àrees com Barcelona o Catalunya. D‟aquesta manera, aquest apartat es centra en 

realitzar una comparativa dels habitants i parc de vehicles, com també de l‟accidentalitat 

en zona urbana
2
 i de les víctimes segons lesivitat d‟aquests tres nivells territorials: 

vicentí, barceloní i català. 

 

Habitants i parc de vehicles 

Al Gràfic 1 s‟observa tant la població resident dels tres nivells territorials com el parc 

de vehicles. Al 2004 la població resident a SVH és de 26.477 habitants passant a 28.181 

habitants al 2013. En quant a la població de Barcelona, aquesta supera els 1.500.000 

habitants, sent al 2004 1.578.546 habitants i 1.611.822 habitants l‟any 2013, amb un 

punt màxim al 2009 (1.621.537 habitants). La població a nivell català ha passat de 

6.813.319 habitants al 2004 a 7.553.650 habitants l‟any 2013. Durant tot aquest període 

                                                 
1
 Les dades de 2014 no es troben disponibles a l‟IDESCAT. 

2
 L‟accidentalitat en zona urbana s‟entén com aquella que es dóna dins d‟un municipi, sense tenir en 

compte els accidents ocasionats a les vies interurbanes, com autovies i autopistes.   
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la població resident a Catalunya ha augmentat, exceptuant que de l‟any 2012 al 2013 la 

població catalana ha disminuït en 17.258 habitants. 

 

    El parc de vehicles de SVH ha augmentat en aquests 10 anys on hi ha 16.265 vehicles 

al 2004 i al 2013 s‟arriba als 18.378 vehicles. No obstant, el valor màxim es troba l‟any 

2012 amb 18.539 vehicles. A la ciutat de Barcelona el parc de vehicles també ha 

augmentat durant aquest període, però amb una gran reducció entre 2012 i 2013, on es 

passen de 929.727 vehicles a 916.272. A nivell català, hi ha una tendència a l‟alça 

durant els primers anys del període estudiat i a partir de 2011 (valor màxim amb 

5.036.883 vehicles) el parc de vehicles català es redueix arribant a 4.983.747 vehicles 

l‟any 2013. 
 

[Inserir Gràfic 1] 

 

Accidentalitat en zona urbana 

En el cas de l‟accidentalitat, una dada útil per comparar aquests tres nivells territorials 

és la taxa d‟accidents amb víctimes i la taxa de víctimes.  

 

La taxa d‟accidents amb víctimes a SVH és la més baixa des de 2008 a 2013, on no 

existeix cap tendència, ja que cada any varia, com es veu al Gràfic 2 A). Al 2008 hi ha 

1,8 accidents per 1.000 habitants, al 2010 1,1 accidents (valor més baix) i al 2013 

incrementa a 2,0 accidents. Sense cap dubte, la taxa que es dispara de la resta és la 

barcelonina, sent la mitjana de 5,27 accidents per 1.000 habitants. Del 2008 al 2011 la 

taxa barcelonina disminueix, passant de 5,5 accidents per 1.000 habitants a 4,9 accidents 

per 1.000 habitants, i posteriorment, augmenta consecutivament fins al 2014, tenint en 

aquest darrer any la mateixa taxa de 2008. A Catalunya la taxa d‟accidents amb 

víctimes es manté constant on al 2008 i 2009 la taxa és de 2,2 accidents amb víctimes 

per 1.000 habitants, i des d‟aquest any fins al 2013 és de 2,1 accidents per 1.000 

habitants. Destaca que la taxa vicentina es inferior a la catalana des de 2008 a 2013, per 

tant, l‟accidentalitat en aquest municipi és inferior a la mitjana catalana (2,13). No 

obstant, tot i no tenir dades de Catalunya de 2014, la taxa vicentina del 2014 és de 2,4 

accidents per 1.000 habitants. Aquest fet suposaria, mantenint-se la mitjana catalana 

constant, que la taxa vicentina estaria per sobre de la mitjana catalana. 
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    La taxa del nombre de víctimes a SVH no té cap tendència, on al 2008 és de 2,5 

víctimes per 1.000 habitants i al 2013 de 2,2 víctimes per 1.000 habitants, com es veu al 

Gràfic 2 B). Al 2014 la taxa és de 3,4 víctimes per 1.000 habitants, suposant un gran 

augment respecte la resta dels anys. Aquest fet pot deure‟s a que la forma de 

comptabilitzar el número de víctimes no sigui la mateixa que la dels anys anteriors, i per 

això, es dóna aquest gran augment en la taxa de víctimes
3
. La taxa barcelonina

4
, és la 

més alta de les tres taxes, on disminueix del 2008 al 2011, de 7,2 a 6,4 víctimes per 

1.000 habitants, respectivament. Al 2012 augmenta a 6,8 víctimes per 1.000 habitants. 

La taxa catalana segueix la mateixa tendència que la de Barcelona, disminueix fins al 

2011 i augmenta al 2012, havent 2,8 víctimes per 1.000 habitants. Així doncs, la taxa de 

víctimes vicentina és inferior a la mitjana catalana (2,75), exceptuant l‟any 2014, que 

sense tenir dades per Catalunya, la taxa vicentina és molt més alta que la mitjana 

catalana.   
 

[Inserir Gràfic 2] 

 

Víctimes segons lesivitat 

    Les víctimes dels accidents poden ser conductors, acompanyants o vianants i es 

classifiquen segons la lesivitat patida a causa de l‟accident: mort, ferit greu o ferit lleu 

(SCT, 2013). És per això que els accidents sense víctimes, on les persones resulten 

il·leses, no es tenen en compte. A SVH no hi ha hagut cap mort en els darrers 7 anys, on 

el 85% són ferits lleus, veure Taula 2. L‟any 2010 és on més ferits greus ha hagut, ja 

que són 5 persones ferides greus, representant l‟11,6% de les víctimes. Des de 2012, la 

totalitat de les víctimes són ferits lleus, per tant, tot i que augmenta el número de 

víctimes, aquestes sempre pateixen ferides lleus i són ateses al lloc de l‟accident o 

hospitalitzades menys de 24 hores. A Barcelona
5
 hi ha una mitjana de 34 morts a l‟any, 

on l‟any 2010 hi ha 40 morts i dos anys més tard el nombre de persones mortes es 

redueix a 30. Els ferits greus es redueixen del 2008 al 2011, però l‟any 2012 la quantitat 

augmenta a 249 ferits greus. El grup de ferits lleus és el més nombrós i segueix la 

mateixa tendència que els ferits greus, on encara que al 2012 el nombre de ferits lleus 

augmenta respecte l‟any anterior (passa de 10.022 a 10.737), és inferior al valor de 2008 

                                                 
3
 Es recorda que en aquest estudi es tenen en compte només els accidents amb víctimes, sent  víctimes 

totes aquelles persones que han resultat ferides en l‟accident, incloent als acompanyants.   
4
 Les dades respectives a Barcelona de l‟any 2013 i 2014 no estan disponibles. 

5
 Les dades corresponents al 2013 i 2014 de Barcelona no estan disponibles, expressant-se amb „-„. 



 
12 

on van ser 501 ferits lleus més. A Catalunya
6
 el nombre de morts s‟ha reduït 

constantment des de 2008 a 2013, sent en aquest últim any un total de 86 víctimes 

mortals. Els ferits greus disminueixen en 60 persones de 2008 (960) a 2009 (900) i els 

ferits lleus, en canvi, augmenten en 337 persones, resultant 20.230 persones ferides 

lleus per accident al 2009. En general, a SVH els morts per accident de trànsit suposen 

de mitjana el 0%, a Barcelona el 0,3% i a Catalunya el 0,6%. Els ferits greus formen el 

3,2% del total a SVH, el 2,4% a Barcelona i el 4,4 % a Catalunya. Finalment, els ferits 

lleus suposen de mitjana a SVH el 96,8% des de 2008 a 2014, a Barcelona el 97,3% 

durant el període de 2008 a 2012 i a Catalunya el 95% entre 2008 i 2009. Així doncs, 

SVH està per sota de la mitjana catalana en el cas dels morts i ferits greus, ja que té 

major nombre de ferits lleus. No obstant, Barcelona tot i tenir les taxes d‟accidents amb 

víctimes i víctimes més altes, és on més ferits lleus hi ha de mitjana, per tant, el major 

número d‟accidents està relacionat amb el major número de víctimes lleus, ja que no es 

tradueix a major ferits greus o morts. 
 

[Inserir Taula 2] 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Dades 

    Les dades de la base de dades creada per fer aquest treball provenen dels propis 

atestats de 2014, realitzats per la Policia Local de SVH, ja que és el cos policial que té 

competència en l‟accidentalitat urbana. També es compta amb el PSV de SVH, realitzat 

pel Servei Català de Trànsit, que farà aquest treball més atractiu perquè ja donen una 

primera visió de l‟accidentalitat en aquest municipi des de 2008, i així, es pot oferir una 

visió de l‟evolució dels accidents en els últims anys. Respecte les dades 

sociodemogràfiques (habitants i parc de vehicles) s‟ha utilitzat l‟IDESCAT. Per fer la 

comparativa amb Barcelona i Catalunya, s‟ha fet ús del PSV de Barcelona i l‟Informe 

de Gestió de Barcelona, a més de l‟IDESCAT. També cal dir que per guiar l‟anàlisi i 

saber el tipus de variables a estudiar s‟han revisat aquests dos plans i el PSV de 

Catalunya. 

 

                                                 
6
 Les dades corresponents als morts per accident de trànsit a Catalunya estan disponibles del 2008 al 2013 

i respecte els ferits greus i ferits lleus només es tenen dels anys 2008 i 2009, expressant-se les dades no 

disponibles amb „-„. 
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Mostra 

    La població d‟estudi d‟aquest treball són aquelles persones que han patit un accident 

de trànsit dins del territori municipal de SVH l‟any 2014. La Policia Local ha registrat 

un total de 155 accidents amb 260 persones implicades en aquest, 2 animals, 4 

propietats, 9 casos de mobiliari urbà, 38 casos on el vehicle que pateix danys està 

estacionat sense ocupants en el moment de l‟accident i 5 casos on un vehicle sense 

conductor és el responsable de l‟accident
7
. D‟aquesta manera, hi ha 58 casos on no hi ha 

una persona implicada en l‟accident. Tot i així, un cop elaborada la base de dades amb 

la totalitat dels accidents de trànsit, s‟ha revisat i s‟han eliminat tots els accidents sense 

víctimes, ja que en aquest estudi només s‟analitzen aquells accidents on les persones 

implicades o els seus acompanyants resulten ferits (lleus o greus) o morts. La base de 

dades final està composada per una mostra de 67 accidents, per tant, el 43,2% dels 

accidents de 2014 a SVH han estat amb víctimes. D‟aquests 67 accidents amb víctimes, 

hi ha implicades 127 persones on hi ha un cas de vehicle estacionat que pateix danys 

materials i un altre de vehicle sense conductor que és el responsable d‟un atropellament. 

No obstant, hi ha un total de 96 víctimes que han patit algun tipus de lesió, on 55 són 

conductors, 16 són vianants i 25 són acompanyants. 

 

3.2. Anàlisi de dades 

    En primer lloc, l‟anàlisi examinarà l‟evolució tant del nombre d‟accidents amb 

víctimes com del nombre de víctimes, la tipologia dels accidents, la temporalitat de 

l‟accidentalitat, les vies on es donen els accidents i es profunditzarà en els 

atropellaments, un dels tipus d‟accident més ocasionat dins del municipi de SVH sent 

rellevant per la severitat de les lesions que les víctimes poden patir.   

 

    En segon lloc, a la part específica, l‟anàlisi es divideix en 4 punts, desenvolupant els 

objectius i hipòtesis a continuació: 
 

 I) Són els homes els responsables de la majoria dels accidents? 

L‟objectiu d‟aquest punt és determinar si els homes es veuen més involucrats en un 

accident i analitzar quines són les tipologies d‟accidents més comuns i causes 

corresponents.  

- Els homes estan més implicats en un accident de trànsit, com a responsable 

d’aquest, on la tipologia i causes són més greus en el sexe masculí.   

                                                 
7
 No s‟inclouen als acompanyants. 
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 II) Són els joves els responsables de la majoria dels accidents? 

Al segon punt es pretén analitzar si existeix una relació entre l‟accidentalitat i l‟edat 

dels responsables dels accidents, tenint en compte els anys d‟antiguitat del permís de 

conduir. També s‟analitzarà el tipus d‟accident segons grup d‟edat.  

- Les persones joves (menys de 29 anys) i amb pocs anys d’experiència (menys de 5 

anys del permís de conduir) són les que tenen més probabilitats de veure’s 

implicades en un accident de trànsit. 
 

 III) A les carreteres vicentines s’acumulen més accidents que dins de l’àrea 

urbana? 

Per SVH travessen dues carreteres principals, la Ctra. Sant Boi (BV-2002) i la Ctra. 

Torrelles (BV-2005), on l‟objectiu es analitzar el nombre d‟accidents que es recullen, 

la tipologia i les seves causes.  

- Els accidents a les dues carreters vicentines no supera el 30% del total. 
 

 IV) Existeixen punts d’accidentalitat a Sant Vicenç dels Horts? 

Fent un anàlisi general dels casos d‟accidents, incloent els sense víctimes, es pot 

determinar que l‟Avinguda Mil·lenari pot ser un nou punt d‟accidentalitat, per tant, 

l‟objectiu es fer un anàlisi dels accidents que s‟han ocasionat. A més, al Carrer 

Llacuna, ja sabent que és un punt conflictiu i havent pres mesures per evitar els 

accidents ocasionat, continua essent un punt conflictiu i l‟objectiu es buscar noves 

solucions per eradicar la problemàtica. 

 

4. RESULTATS DE L’ESTUDI 

4.1. Primers resultats 

Evolució de l‟accidentalitat 

    Els accidents amb víctimes a SVH representen el 43,2% del total dels accidents i han 

augmentat considerablement durant el període de 2008 a 2014, havent 67 accidents 

l‟any 2014, com es veu al Gràfic 3 A). Durant els tres primers anys d‟aquest període, el 

nombre d‟accidents amb víctimes ha disminuït, passant de 49 accidents al 2008 a 32 al 

2010. No obstant, al 2011 aquesta tendència a la baixa canvia i el nombre d‟accidents 

incrementa, havent 24 accidents més que l‟any anterior. Tot i així, un any més tard el 

nombre d‟accidents és de 44 i des d‟aquest any (2012) fins al 2014 hi ha una tendència a 

l‟alça. El nombre de víctimes segueix el mateix patró que el nombre d‟accidents amb 

víctimes, havent al 2008 69 víctimes i al 2014 96. Cal dir que el nombre de víctimes del 
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2014 és molt alt respecte la resta dels anys, fins i tot, si es compara amb l‟any 2013 on 

van haver 61 víctimes. D‟aquesta manera, és possible que la manera de comptabilitzar 

les víctimes no sigui la mateixa que la dels anys anteriors, on la gran diferència pot ser 

que anteriorment només es comptabilitzaven els acompanyants ferits quan els 

conductors també ho estaven, però en aquest treball encara que el conductor resulti 

il·lès, si l‟acompanyant o acompanyants resulten ferits, es compten com víctimes.  

 

    Destaca que no hi ha cap mort per accident a SVH durant aquests 7 anys, com tampoc 

hi ha ferits greus des de 2012, per tant, als tres últims anys tot i haver augmentat el 

nombre d‟accidents amb víctimes, la totalitat de les víctimes són ferits lleus. Com 

mostra el Gràfic 3 B), al 2014 el 57,3% de les víctimes ferides lleus han estat 

hospitalitzades menys de 24 hores, on 29 són conductors, 13 són vianants i uns altres 13 

són acompanyants. En el cas dels ferits lleus amb assistència sense trasllat, 18 són 

conductors, 2 són vianants i 11 acompanyants, suposant un 32,3% del total. Finalment, 

10 persones han rebutjat assistència mèdica (només havent 1 vianant i 1 acompanyant) i 

formen el 10,4% del total de ferits lleus. D‟aquesta manera, la totalitat de les víctimes 

per accident al 2014 són ferits lleus, però més de la meitat han hagut de ser traslladades 

a l‟hospital. 
 

[Inserir Gràfic 3] 

 

Tipologia d‟accidents 

    És important conèixer el tipus d‟accidents que s‟ocasionen al municipi de SVH. 

Destaca el gran percentatge de col·lisions frontolaterals (28,4%) i d‟atropellaments 

(23,9%), com es veu a la Taula 3 A). Al PSV de SVH aquests dos tipus d‟accidents 

també són els més freqüents entre el 2009 i 2010, encara que representen un percentatge 

més elevat, 35,4% i 30,4%, respectivament. Les col·lisions en cua i les col·lisions 

frontals incrementen respecte el període anterior, representant el 16,4% i l‟11,9%, 

respectivament. Les col·lisions frontolaterals poden donar-se per una falta de visibilitat 

a les interseccions, per no respectar les prioritats de pas o per un excés de velocitat 

(SCT, 2011). Les col·lisions en cua poden ocasionar-se per un descuit o distracció del 

conductor.  
 

[Inserir Taula 3] 
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Vehicles implicats 

    Una mica més de la meitat dels vehicles implicats en els accidents de trànsit de 2014 

són turismes (51,9%), disminuint en 7,4 punts respecte el període de 2008 – 2010, com 

es mostra a la Taula 3 B). Destaca el gran augment de motocicletes que es veuen 

implicades en algun accident, passant de ser el quart mitjà de locomoció, a ser el segon 

l‟any 2014 (15,5%). Els vianants i les bicicletes es mantenen i els ciclomotors es 

redueixen considerablement, passant a formar el 4,7% dels mitjans de locomoció 

implicats en un accident de trànsit. A més, el 65% dels vehicles implicats en un accident 

tenen més de 5 anys i menys de 14
8
. Els vehicles de major antiguitat (entre 15 i 19 anys) 

estan implicats en el 12% dels accidents i els que no arriben a l‟any, representen l‟11% 

del total d‟accidents. D‟aquesta manera, el percentatge dels vehicles més nous i dels de 

major antiguitat és pràcticament igual, apuntant que el factor vehicle no és la causa 

principal dels accidents. 

 

Distribució temporal de l‟accidentalitat 

El Gràfic 4 A) mostra que al 2014 els accidents de trànsit s‟han concentrat en tres 

hores del dia, entre les 9 i les 10 hores, franja horària més conflictiva amb 10 accidents, 

i dos pics a la tarda
9
, entre les 14 i les 15 hores i entre les 17 i les 18 hores, cadascun 

amb 7 accidents. Aquestes tres franges horàries comptabilitzen el 35,8% dels accidents 

amb víctimes. En comparativa amb el període de 2008 – 2010, és rellevant destacar que 

si bé la franja entre les 14 i les 15 hores continua sent la més conflictiva, conjuntament 

amb la de entre les 18 i 19 hores, la franja entre les 9 i les 10 hores ha suposat un gran 

canvi, ja que al període estudiat anteriorment només s‟han donat 1,7 accidents de 

mitjana. També és important que cap dels accident amb víctimes ha estat entre les 0 i les 

7 hores, ocasionant-se només un 6% dels accident a la nit.  

 

En quant a l‟accidentalitat segons el dia de la setmana s‟observa que al 2014 la 

màxima concentració dels accidents es dóna els dimecres (16 accidents), suposant un 

gran canvi amb el període de 2008 – 2010 i representant el 23,9% del total dels 

accidents, com es veu al Gràfic 4 B). També ha hagut un gran augment d‟accidents els 

dimarts i els divendres en l‟últim any (17,9% dels accidents cadascun). Tot i així, els 

dijous segueixen sent en general, el dia més conflictiu.  

                                                 
8
 No es tenen en compte 29 dels casos, ja que 16 són vianants, 4 són bicicletes i 1 és un vehicle estacionat. 

A més, hi ha 8 casos on la informació no està disponible. 
9
 S‟entén matí com les hores compreses entre les 6:00 i les 13:59 hores, la tarda com les hores entre les 

14:00 i les 21:59 hores i la nit com les hores entre les 22:00 i les 05:59 hores. 
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    Els mesos més conflictius al 2014 han sigut Març i Desembre amb 8 accidents cada 

mes, com mostra el Gràfic 4 C). Juny i Octubre són els mesos amb menor accidentalitat, 

1 i 2 accidents, respectivament. Si bé només s‟han ocasionat 2 accidents a l‟Agost de 

l‟any 2010, al 2014 han hagut 5 accidents. A nivell general, Setembre i Gener és quan 

major concentració d‟accidents es donen. Destaca que al període de 2008 – 2010 

existeix major diferència entre els mesos, sent Gener, Febrer, Juny i Setembre els pics 

més alts, però al 2014, exceptuant Juny, Agost i Setembre amb menor accidentalitat, la 

resta de mesos s‟equiparen. 
 

[Inserir Gràfic 4] 

 

    La Figura 2 mostra que el 85,1% dels accidents es donen quan la superfície està seca 

i neta, per tant, l‟estat de la via no és una causa principal dels accidents. No obstant, el 

13,4% dels accidents de 2014 s‟ocasionen amb superfície molla. D‟aquesta manera, dels 

9 accidents que es donen amb condicions atmosfèriques de pluja, el 66,7% dels casos la 

pluja és dèbil i només en una tercera part hi ha pluja forta. Aquests 9 casos es 

reparteixen entre el mesos de Març, Maig, Novembre i Desembre, on els accidents amb 

pluja forta es reparteixen tant al mes de Maig, Novembre i Desembre, per tant, dues 

terceres parts són a l‟hivern.  
 

[Inserir Figura 2] 

 

Localització accidents segons vies i proximitat a interseccions 

    Els 67 accidents ocasionats a SVH al 2014 es troben repartits a diferents carrers i 

avingudes del municipi, com també a les dues carretes que travessen aquesta població. 

La Taula 4 mostra que a la BV-2002 i a la BV-2005 es registren la major part dels 

accidents, 16,4% i 9% dels accidents, respectivament
10

. Hi ha 4 vies més que també són 

conflictives: el Carrer Barcelona i el Carrer Claverol que registren el 6% dels accidents 

cadascun, i l‟Avinguda Mil·lenari i el Carrer Rafael Casanova el 4,5%. D‟aquesta 

manera, hi ha 6 vies al municipi de SVH que són les més conflictives. La resta de vies 

registren el 53,7% dels accidents, on hi ha 5 vies que registren el 3% dels accidents i la 

resta només l‟1,5%. No obstant, el 27,3% dels accidents de la BV-2002 són 

atropellaments i al Carrer Barcelona representen la meitat dels accidents. Destaca que a 

l‟Avinguda Mil·lenari, on no es coneixia com un punt conflictiu, l‟any 2014 ha hagut 3 

accidents i 2 han sigut atropellaments. La resta dels 9 atropellaments es localitzen a 

                                                 
10

Anàlisi més detallat a l‟apartat III) A les carretes vicentines s’acumulen més accidents que dins de 

l’àrea urbana?. 
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l‟Avinguda Mas Picó, un dels dos accidents registrats, i a la resta formen la totalitat dels 

accidents ocasionats: Carrer Albacete, Carrer Llobregat i Carrer Mossèn Jacint 

Verdaguer amb 2 atropellaments i Carrer Balmes i Carrer Linares amb 1 atropellament. 
 

[Inserir Taula 4] 

 

    De les 6 vies que recullen la major part dels accidents amb víctimes, s‟ha estudiat el 

punt exacte de l‟accident per determinar si hi ha punts conflictius: 

 BV-2002: 6 punts d‟accidentalitat comú. L‟encreuament entre la BV-2002 i el Carrer 

Ramon Poch és el punt més conflictiu, ja que es registren 3 accidents i tots són amb 

víctimes. Un segon punt es dóna a l‟altura de la „Benzinera Las Palmeras‟, on dels 2 

accidents que hi ha, els dos són amb víctimes, i el mateix succeeix a l‟encreuament 

amb el Carrer Àngel Guimerà. A més, entre la BV-2002 i el Carrer Llobregat es donen 

4 accidents i la meitat són amb víctimes. Just abans d‟entrar al municipi de SVH, a 

l‟entrada de N-340 un dels 2 accidents és amb víctimes. Finalment, a l‟encreuament 

amb el Carrer Pas del Llop, es concentren 3 accidents però cap amb víctimes. 
 

 BV-2005: 3 punts d‟accidentalitat comú. El primer d‟ells, ja estudiat i havent 

recomanacions per la seva millora al PSV de SVH, és a l‟altura de la BV-2005 amb els 

Carrers Fundadors i Pujada de la Selva on es localitzen 3 accidents i dos són amb 

víctimes. A la rotonda d‟enllaç entre les dues carreteres d‟aquest municipi, „Las 

Ovejitas‟, es registren 2 accidents i un d‟ells és amb víctimes, sent un punt també 

estudiat pel PSV de SVH. L‟últim punt conflictiu és amb el Carrer Claverol on es 

donen 2 accidents i tots dos són amb víctimes
11

. 
 

 Carrer Barcelona: 1 punt d‟accidentalitat comú a l‟altura del número 390 – 411 

d‟aquest carrer. S‟han ocasionat 3 accidents i un és amb víctimes. 
 

 Carrer Claverol: 2 punts d‟accidentalitat comú. Un a l‟altura del número 6 on 

s‟ocasionen 2 accidents i un té víctimes i l‟altre és a l‟encreuament amb la BV-2005, 

com s‟ha mencionat anteriorment. 
 

 Avinguda Mil·lenari: 1 punt d‟accidentalitat comú a l‟encreuament amb el Carrer 

Rafael Casanova on es registren 2 accidents i tots dos són amb víctimes. 
 

 Carrer Rafael Casanova: 1 punt d‟accidentalitat en aquest carrer a l‟altura del 

número 110 – 117 on s‟ocasionen 2 accidents i un és amb víctimes. 

                                                 
11

 Un dels accidents està registrat a la BV-2005 i l‟altre al Carrer Claverol, però en determinar el punt 

concret de l‟accident, aquest és l‟encreuament entre aquestes dues vies. 



 
19 

A més, la majoria dels accidents es concentren arribant o sortint d‟una intersecció 

(34,9%) o dins d‟aquesta (30,2%), per tant, una tercera part es donen on no hi ha 

intersecció, com s‟observa a la Figura 3. D‟aquesta manera, els encreuaments són punts 

conflictius. A les rotondes s‟acumulen el 36,8% dels accidents de SVH, per tant, tot i 

ser un dels recursos més utilitzats en els darrers anys per regular i gestionar el trànsit, 

comporta un gran problema, l‟elevat percentatge d‟accidents en aquest tipus 

d‟intersecció. D‟aquesta manera, una rotonda serà eficient i efectiva quan l‟espai 

disponible sigui el requerit i quan la densitat del trànsit no sigui elevada en totes les 

seves entrades, tenint present que el major problema és el desconeixement dels propis 

conductors sobre la correcta circulació dins d‟aquestes (RACC, 2010). L‟altre tipus 

conflictiu són les interseccions en X o + (31,6%) o en Y o T (26,3%). Destaca que als 

punts de major accidentalitat, havent una intersecció, el tipus de prioritat de pas és una 

senyal Stop o un cediu el pas (36,8%). També es rellevant que el 18,4% dels accidents 

en intersecció es donen quan la prioritat de pas està dirigida per un semàfor, on la 

persona no ha de prendre una decisió pròpiament dit sinó respectar les normes de 

trànsit.  
 

[Inserir Figura 3] 

 

    Així doncs, un anàlisis específic determina que el 50% de les col·lisions 

frontolaterals s‟ocasionen quan la prioritat de pas és un Stop o cediu el pas, determinant 

que una de les causes d‟aquest tipus d‟accident és la manca de respecte de les prioritats 

de pas (factor humà), veure Taula 5 A). A més, el 71,4% de les col·lisions en cua tenen 

lloc quan la prioritat de pas està dirigida per un semàfor, corroborant que les col·lisions 

en cua es donen principalment per un descuit o distracció del conductor (factor humà) 

veure Taula 5 B). 
 

 [Inserir Taula 5] 

 

Causes de l‟accidentalitat 

    Es consideren responsables dels 67 accidents de trànsit a 74 mitjans de locomoció, on 

tots són conductors o vianants, exceptuant un cas que és un turisme sense conductor el 

que provoca l‟atropellament d‟un vianant
12

. La Taula 3 C) mostra que el 69,8% dels 

accidents es deuen a una errada de la persona, ja sigui conductora o vianant. A més, el 

25,6% dels accidents són ocasionats per una infracció de circulació del conductor i un 

                                                 
12

 Tenir present que en 7 accidents, les dues parts implicades són responsables de l‟accident. 
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4% per una infracció de circulació del vianant. Només hi ha un cas on la influència 

d‟alcohol està implicada. En un accident intervenen tres factors: humà, vehicle i via. 

Només el 2,8% dels accidents amb víctimes a SVH s‟han ocasionat per factors externs a 

l‟humà, ja que un dels casos és per una anomalia del vehicle i un altre per la condició 

del ferm de la calçada. Així doncs, el factor humà representa el 97,2% dels casos. A 

més, en 4 casos hi ha una segona causa de l‟accident, on 3 són per una errada del 

conductor i l‟altra per un factor que pot afectar l‟atenció. 

 

Els atropellaments 

Es considera un atropellament quan es veu implicat un vianant i un vehicle (SCT, 

2011). Al municipi de SVH, els atropellaments són un tipus d‟accidents que tenen gran 

presència i és important determinar les causes i si existeixen grups vulnerables. L‟any 

2014, hi ha un total de 16 atropellaments, on un any anterior només han hagut 4 (únic 

any on hi ha tant pocs). Durant el període de 2008 – 2014 no hi ha una tendència en el 

nombre d‟atropellaments on la mitjana és de 10,6 atropellaments. No obstant, a 4 dels 7 

anys d‟estudi, els atropellaments representen més del 20% dels accidents: 34% al 2009, 

per tant, més d‟una tercera part, 25% al 2010, 26,8% al 2011 i 23,9% al 2014 (PSV de 

SVH i atestats policials 2014). 

 

Tot i que els atropellaments poden provocar grans lesions a les persones que es veuen 

implicades, sobretot als vianants, no hi ha cap persona que resulta morta i al 2014 totes 

les víctimes pateixen ferides lleus (Gràfic 5). De les 18 persones ferides lleus, només 2 

són conductors, per tant, tots els vianants han patit alguna lesió, on el 81,3% d‟aquests 

han estat traslladats a l‟hospital, el 12,5% han rebut assistència sense trasllat i el 6,2% 

l‟ha rebutjada. 

 

El 56,3% dels vianants atropellats són dones. També el 56,3% dels vianants tenen 

entre 14 i 64 anys i el 37,5% són majors de 65 anys, per tant, el 6,2% tenen menys de 14 

anys. D‟aquesta manera, les persones ancianes no són el grup més nombrós, però si que 

suposen més d‟una tercera part, i poden ser un grup vulnerable en aquest tipus 

d‟accident. També s‟ha analitat el tipus de vehicle implicat en els atropellaments. Més 

del 80% són turismes els vehicles que estan implicats en els atropellaments, un 12,5% 

són furgonetes i un 6,2% són ciclomotors.  
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    En quant a les causes dels atropellaments, el 66,7% d‟aquests són per una errada dels 

implicats, on el 83,3% són conductors i el 16,7% són vianants, veure Taula 6. La 

següent causa dels atropellaments és per una infracció de circulació, representant el 

27,8% del total de les causes, i sent el 40% dels casos per una infracció del conductor i 

el 60% del vianant. La última causa dels atropellaments és la influència d‟alcohol d‟un 

dels vianants (5,5%). D‟aquesta manera, es pot entendre que no les persones 

conductores són les responsables dels atropellaments sinó que també els vianants poden 

tenir la seva part de responsabilitat. Al 2014, han hagut 10 conductors i 4 vianants 

responsables, on en 2 casos ambdós han estat considerats responsables de l‟accident.   
 

[Inserir Taula 6] 

 

4.2. I) Són els homes els responsables de la majoria dels accidents? 

    Les persones responsables dels accidents de trànsit de 2014 han sigut 74 persones, on 

el 60,3% són homes i el 39,7% són dones
13

.  

 

    En quant al tipus d‟accidents, els homes són responsables majorment de col·lisions 

frontolaterals (34,1%) i col·lisions en cua (18,2%), com es mostra al Gràfic 5 A). Els 

atropellaments, conjuntament amb les col·lisions frontals, són els altres tipus 

d‟accidents dels quals són responsables els homes. D‟altra banda, tot i que les dones són 

responsables de gairebé el 40% dels accidents de trànsit, el 37,9% dels accidents que 

causen són atropellaments, suposant 17,1 punts més que les col·lisions frontolaterals 

que suposen el 20,8% dels accidents dels que són responsables les dones. Seguidament, 

les dones són responsables de col·lisions frontals i caigudes en la via, representant 

cadascuna un 10,3%. Destaca que el 6,9% dels accidents on la responsabilitat és de la 

dona són sortides de la via amb xoc o col·lisió, però en els homes, el percentatge suposa 

un 0%. A més, els homes són responsables del 70% de les col·lisions frontals i 

frontolaterals, arribant al 80% en les col·lisions en cua. Només és a les col·lisions 

laterals on els dos sexes representen el 50% cadascun. Una altra dada rellevant és que en 

els atropellaments el 61,1% dels responsables són dones. Aquest fet es deu a que en 4 

casos les dones vianants són les responsables de l‟atropellament i en 1 comparteix 

responsabilitat amb el vehicle implicat. Si només es té en compte a la persona 

conductora, cada sexe té el 50% de la responsabilitat de l‟atropellament.   
 

                                                 
13

 El total no són 74 responsables sinó 73, ja que hi ha 1 cas que no es té cap dada personal de la persona 

responsable de l‟accident. Tot i així, és una col·lisió en cua i la causa és per una errada del conductor del 

turisme que es dóna a la fuga. 
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[Inserir Gràfic 5] 

 

    Pel que fa a les causes dels accidents de trànsit en tots dos sexes la causa principal és 

per una errada de la persona responsable de l‟accident, representant un 59,1% de les 

causes dels homes i un 72,4% de les causes de les dones, veure Gràfic 6 A). La segona 

causa d‟accidentalitat dels homes és per una infracció de circulació del conductor, 

representant el 36,3% i en les dones només representa el 10,4%. No obstant, el que 

sorprèn és que mentre que en els homes cap de les causes és per infracció de circulació 

del vianant, en les dones representa un 10,4%, per tant, existeix una manca de cura en 

les dones vianants, com s‟ha comentat anteriorment. També és rellevant que en els 

homes una de les causes és per una infracció de velocitat i una altra per una influència 

d‟alcohol, i que en les dones no es donen aquestes causes. A més, el 100% dels 

accidents en el cas dels homes es cometen pel factor humà, mentre que en el cas de les 

dones el 93,2% dels accidents es deuen a aquest, per tant, el 6,8% es donen pel factor 

vehicle i factor via.  
 

[Inserir Gràfic 6] 

 

    En termes generals, els homes cometen el 60% del total d‟accidents, per tant, són 

responsables de més accidents que les dones. No obstant, els homes són principalment 

els responsables de cadascun dels tipus de col·lisions (entre 70 – 80%) i les dones del 

61,1% dels atropellaments, ja que un 10,4% de les causes dels accidents de les dones 

són per una infracció del vianant. Tot i així, l‟errada del conductor és la causa principal 

en ambdós sexes. A més, el 100% dels accidents on són responsables els homes l‟únic 

factor que intervé és el factor humà i en les dones tot i ser elevat, correspon al 93,2% 

dels casos.  

 

4.3. II) Són els joves els responsables de la majoria dels accidents? 

    Com s‟observa al Gràfic 7 A), les persones menors de 29 anys són responsables del 

31,9% dels accidents de trànsit localitzats a SVH l‟any 2014
14

. El grup d‟edat que més 

accidents provoca és el d‟aquelles edats compreses entre els 30 i 49 anys (47,2%). Les 

persones que tenen entre 50 i 64 anys, són responsables del 15,3% dels accidents. Cal 

destacar que aquelles persones majors de 65 anys, on es pot associar amb una major 

accidentalitat per la falta de reflexos i mobilitat, només són responsables del 5,6% dels 

accidents. D‟aquesta manera, els joves són responsables de gairebé 6 vegades més 

                                                 
14

 Hi ha 2 casos perduts, per tant, el nombre de responsables són 72 persones segons grups d‟edat. 
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accidents que les persones majors de 65 anys, però els adults de 30 a 49 anys són els 

que causen més accidents. 

 

    En quant als anys d‟antiguitat del permís de conduir, les persones que tenen menys de 

29 anys, gairebé el 45% tenen una antiguitat de 2 a 4 anys, el 30% de 5 a 9 anys i el 

25% de fa 1 any o menys, on 3 persones són novells en el moment de l‟accident, veure 

Gràfic 7 B). En la resta de grups d‟edat, els de 30 a 49 anys el 68% tenen una antiguitat 

de 10 a 24 anys, els de 50 a 64 anys, el 75% fa entre 25 i 39 anys que tenen el permís i 

els majors de 65 anys, gairebé el 70% fa entre 25 i 39 anys. De tots els responsables, el 

34,6% té el permís de conduir des de fa entre 10 i 24 anys, on el 94,4% són persones 

que tenen entre 30 i 49 anys, i la resta de 50 a 64 anys. Si es té en compte a aquelles 

persones que tenen el permís de conduir des de fa menys d‟1 any fins a 5 anys, aquest 

grup és responsable del 21,1% dels accidents. D‟aquesta manera, continuen sent els que 

tenen una antiguitat de 10 a 24 anys els que tenen més accidents dels quals són 

responsables.   
 

[Inserir Gràfic 7] 

 

    Destaca que les col·lisions frontolaterals es donen en els diferents grups d‟edat, sent 

l‟accident més comú entre les persones que tenen entre 30 i 49 anys (32,4%) i entre els 

que tenen menys de 29 anys (30,4%), veure Gràfic 5 B). Les col·lisions en cua es 

representen per tots els grups d‟edat, excloent les persones de més de 65 anys, on pel 

grup de 50 a 64 anys és el tercer tipus d‟accident del qual són responsables (18,2%), 

seguit del grup més jove (17,4%). A més, el 45,4% dels accidents del qual són 

responsables les persones de 50 a 64 anys, són atropellaments i el percentatge augmenta 

al 75% en les persones majors de 65 anys. 

 

    Les persones que tenen entre 30 i 49 anys i els que tenen una antiguitat de entre 10 i 

24 anys del permís de conduir, són les responsables de la majoria dels accidents. El 

tipus d‟accident segons grup d‟edat varia, tot i que les col·lisions frontolaterals es 

representen per tots els grups i els atropellaments són el primer tipus d‟accident 

ocasionat tant per les persones de 50 a 64 anys com per les més majors, traduint-se 

l‟augment en la major responsabilitat de la persona vianant. 
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4.4. III) A les carreteres vicentines s’acumulen més accidents que dins de l’àrea 

urbana? 

    Pel municipi de SVH passen la BV-2002 que comunica aquest poble amb els dos 

municipis del costat, Pallejà i Sant Boi del Llobregat, i la BV-2005 que comunica SVH 

amb Torrelles de Llobregat. Aquestes dues carreteres tenen un punt en comú, una 

rotonda amb quatre sortides dirigides a Torrelles, a Sant Boi, a l‟enllaç amb l‟entrada a 

l‟A-2 i a SVH. En aquestes dues carretes es concentren el 25,4% dels accidents amb 

víctimes (16,4% a la BV-2002 i 9% a la BV-2005), per tant, l‟ús del cinturó i del casc 

dins de l‟àrea urbana és realment important per minimitzar els danys derivats d‟un 

accident, ja que la majoria d‟aquests es donen dins del municipi, veure Figura 4. El 

nombre de víctimes, tenint en compte que són vies amb gran densitat de trànsit, 

representa el 24% de les víctimes totals. Respecte a la lesivitat de les víctimes, de les 13 

víctimes que hi ha a la BV-2002, el 53,8% són conductors i el 23,1% són tant vianants 

com acompanyants. Més de la meitat de les víctimes, han estat hospitalitzades menys de 

24 hores (61,5%), on la totalitat dels vianants formen part d‟aquest grup. En el cas dels 

conductors, el 28,6% han hagut de ser traslladats a l‟hospital i un 42,8% han estat atesos 

al mateix lloc de l‟accident. Pel que fa als acompanyants, el 66,7% són persones que 

han estat traslladades a l‟hospital. De les víctimes de la BV-2005, el 70% són 

conductors i el 30% acompanyants. De les 10 víctimes, el 20% rebutgen assistència, el 

30% reben assistència sense trasllat i el 50% han hagut de ser traslladats a l‟hospital. 

Més de la meitat dels conductors han estat traslladats a l‟hospital (57,1%) i gairebé el 

30% han necessitat assistència al mateix lloc de l‟accident. Pel que fa als acompanyants, 

el percentatge es reparteix a parts iguals entre les tres categories de ferits lleus.   
 

[Inserir Figura 4] 

 

    Al ser vies amb gran quantitat de trànsit, és important analitzar si els accidents es 

donen durant les franges horàries i dies de la setmana on major densitat de trànsit hi ha. 

Gràcies a les dades que recull el radar viàgraf, es pot conèixer quants vehicles circulen 

per la via estudiada i la velocitat a la que passen.  

 

    Per la BV-2002, en un període de 16 dies, han circulat un total de 8.304 vehicles, on 

la velocitat mitjana de pas és de 31km/h i la velocitat màxima registrada és de 108km/h, 

havent un 16,3% de violacions del límit de velocitat establert (50km/h). La densitat de 

vehicles segons les hores del dia, és molt baixa durant la nit, on de les 7 a les 21 hores 

és quan la densitat és superior al 4%, sent de les 7 a les 16 quan es concentra la major 
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densitat de vehicles, veure Gràfic 8 A). No obstant, a les dues hores on hi ha major 

densitat, no es registra cap accident, és a dir, ni entre les 7 i 8 hores (6,8%) ni entre les 

13 i 14 hores (6,3%). Tot i així, els accidents es concentren entre les 9 i les 21 hores, on 

la franja horària que més accidents registra és la de entre les 9 i les 10 hores i entre les 

11 i les 12 hores (18,2% accidents cadascuna). L‟altra gran majoria d‟accidents es 

reparteixen a la tarda, donant-se 5 pics, cadascun representant el 9,1% dels accidents. Al 

Gràfic 8 B) es mostra l‟accidentat i densitat de vehicles segons dies de la setmana. La 

densitat de vehicles entre setmana es constant (14,9% de mitjana) i es redueix el cap de 

setmana: 13,4% els dissabtes i 12% els diumenges. No obstant, el 45,5% dels accidents 

es donen els dimecres i el 18,1% els dissabtes. La resta dels dies, excloent els dijous que 

no es registra cap accident, es donen un 9,1% dels accidents. Així doncs, la major 

densitat de vehicles no implica una major probabilitat de tenir un accident.  

 

    A la BV-2005, en un període de 16 dies, han circulat un total de 24.524 vehicles, on 

la velocitat mitjana és de 45km/h i la velocitat màxima de 116km/h, havent un 34% de 

violacions del límit de velocitat establert (50km/h). Hi ha dues franges horàries de 

major densitat de vehicles, la primera entre les 7 i les 10 hores (matí) amb una mitjana 

de 8,3%, i la segona entre les 16 i les 18 hores (tarda) amb una mitjana de 6,4%, veure 

Gràfic 8 A). A la franja del matí no es registra cap accident, però a la de la tarda es 

registra el 16,7% dels accidents. Destaca que la franja horària que més accidents registra 

és entre les 15 i 16 hores (33,3%), que és quan menor densitat hi ha dins del període 

entre les dues franges amb major densitat. Hi ha 3 hores més on es registren els 

accidents: de les 11 a les 12 hores, entre les 13 i 15 hores i de les 17 a les 18 hores 

(16,7% cadascuna). A la BV-2005 la densitat entre setmana és molt variable, de dilluns 

a dimecres baixa (de 17,6% a 9,6%) i puja fins al divendres (17,4%), com mostra el 

Gràfic 8 B). Els dissabtes i diumenges, la densitat de vehicles és superior a la dels 

dimecres. No obstant, els dimecres, tot i ser el dia de menor densitat, es concentra el 

50% dels accidents i la resta es reparteix entre dilluns, dimarts i diumenges (16,7% 

cadascun). 
 

[Inserir Gràfic 8] 

 

    En aquestes dues carreteres hi ha tipologies d‟accidents diferents, com s‟observa al 

Gràfic 5 C). A la BV-2002, el 54,5% són col·lisions en cua, per tant, són possiblement 

degudes a distraccions durant la conducció. No obstant, el més preocupant és que el 

27,3% són atropellaments. El percentatge restant es divideix entre col·lisions 
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frontolaterals i laterals (9,1%). A la BV-2005, el que més es donen són sortides de la via 

amb xoc o col·lisions (33,2% dels accidents) i la resta són col·lisions frontals, 

frontolaterals, en cua i caigudes en la via (16,7%).  

 

    La causa principal dels accidents en les carreteres vicentines és per una errada del 

conductor o vianant, on a la BV-2002 suposa el 75% i a la BV-2005 el 66,6% de les 

causes, veure Gràfic 6 B). A la BV-2002 la segona causa dels accidents és per una 

infracció de circulació del conductor (16,7%) i la tercera per part del vianant (8,3%). A 

la BV-2005 es reparteixen el mateix percentatge la infracció de circulació del conductor 

i l‟anomalia del vehicle (16,7%). Com que en aquestes dues vies la causa majoritària 

són les errades del conductor, aquestes poden estar molt associades amb el tipus 

d‟accident que es dóna, és a dir, les col·lisions en cua. Un anàlisi més detallat especifica 

que de les 7 col·lisions en cua que hi ha en aquestes dues vies, el 85,7% té com a causa 

principal una errada del conductor, on en el 66,6% la prioritat de pas està dirigida per un 

semàfor, per tant, aquests accidents es produeixen principalment per descuits i 

distraccions dels conductors. 

 

    A la BV-2002 i a la BV-2005 els accidents amb víctimes no superen el 30% del total 

dels accidents, però la majoria de les víctimes han de ser traslladades a l‟hospital, el 

61,5% de les víctimes de la BV-2002 i el 50% de les de la BV-2005. La densitat de 

vehicles segons les hores del dia i els dies de la setmana no correspon a l‟accidentalitat 

registrada, on en ambdues carreteres els dimecres destaquen com a dia „negre‟, però no 

existeix una causa que expliqui aquest fet. Hi ha una tipologia d‟accidents diferent, però 

les col·lisions en cua són dels accidents que més es donen i s‟ocasionen per descuits i 

distraccions dels conductors, on en el 66,6% dels casos la prioritat està marcada per un 

semàfor. 

 

4.5. IV) Existeixen punts d’accidentalitat a Sant Vicenç dels Horts? 

    Encara que aquest treball es centra en els accidents amb víctimes, també s‟ha cregut 

convenient estudiar dues vies de manera molt detallada del municipi de SVH, ja que en 

una d‟elles no es tenia consciència de que es donessin accidents i en l‟altra continuen 

havent, tot i que ja s‟han pres mesures per evitar l‟accidentalitat. D‟aquesta manera, 

s‟analitzaran la totalitat dels accidents, incloent els sense víctimes, tant de l‟Avinguda 

Mil·lenari com del Carrer Llacuna.  
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Avinguda Mil·lenari 

    Fins ara, l‟Avinguda Mil·lenari no es coneixia com un punt d‟accidentalitat, però al 

2014 han hagut 4 accidents i 3 són amb víctimes. D‟aquests 3 accidents amb víctimes, 

en resulten 5 víctimes, on el 40% són conductors, un altre 40% són vianants i el 20% 

restant és un acompanyant. Cal dir que el 20% dels ferits lleus han rebutjat assistència 

mèdica, el 40% han estat atesos al mateix lloc de l‟accident i l‟altre 40%, que són 

vianants, han hagut de ser traslladats a l‟hospital. Dels 4 accidents, la meitat són 

col·lisions laterals i l‟altre meitat són atropellaments, per tant, el 50% dels accidents en 

aquest punt són dels més greus que es poden ocasionar. Dels 3 accidents amb víctimes 

hi ha dos atropellaments i una col·lisió lateral. Cal dir que la causa dels 4 accidents són 

per errades del conductors, incloent els dos atropellaments. Destaca que els 4 accidents 

són en divendres, però segurament és una coincidència i es donen entre les 8 i les 13 

hores, per tant, al matí. A més, un dels atropellaments i la col·lisió lateral amb víctimes 

s‟ocasionen al mateix punt, que és a l‟encreuament amb el Carrer Rafael Casanova, on 

hi ha una rotonda i la prioritat de pas està marcada per una senyal de cediu el pas, veure 

Figura 5. 
 

[Inserir Figura 5] 

 

Carrer Llacuna 

    El Carrer Llacuna és un punt conflictiu conegut on ja s‟han pres mesures per evitar 

l‟accidentalitat. No obstant, al 2014 han hagut 4 accidents dels quals 1 ha estat amb 

víctimes, d‟on només una persona ha resultat ferida. Aquesta persona és el conductor 

d‟un turisme que rebutja assistència mèdica després d‟haver col·lidit amb un altre 

turisme. Dels 4 accidents ocasionats 3 són col·lisions frontolaterals, les dues que són 

sense víctimes són col·lisions contra vehicles estacionats, i l‟altre és una sortida de la 

via amb xoc contra una propietat. D‟aquesta manera, pel tipus d‟accidents i per les 

característiques de la via (via amb gran desnivell i falta de visibilitat en la corba tancada 

a dretes en sentit descendent, veure Figura 6) els accidents poden ser conseqüència 

d‟una velocitat excessiva. Les causes dels accidents en les col·lisions frontolaterals són 

per errada del conductor i en la sortida de la via per infracció de velocitat, per tant, 

només en un cas l‟excés de velocitat és la causa de l‟accident. Les dades recollides pel 

radar viàgraf, mostren que durant 16 dies han passat per aquest carrer 2.867 vehicles, on 

la velocitat mitjana és de 35km/h i la velocitat màxima registrada de 77km/h. Tot i així, 

només hi ha hagut un 2,2% de violacions del límit de velocitat establert (50km/h). 
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Només la sortida de la via es dóna a la tarda, la resta entre les 12:30 i les 13:30 hores. 

Destaca que el responsable de la sortida i el de una de les col·lisió sense víctimes, que 

col·lideix amb dos vehicles estacionats, són conductors novells. A més, en aquest últim 

accident i en l‟accident amb víctima, les condicions atmosfèriques són amb pluja forta. 
 

[Inserir Figura 6] 

 

5. ESTAT DE LA QÜESTIÓ I POSSIBLES RECOMANACIONS 

    L‟any 2014 el nombre d‟accidents amb víctimes i de víctimes ha augmentat respecte 

l‟any 2008, per tant, l‟accidentalitat dins del municipi de SVH és un problema ha tenir 

en compte, que ha de ser estudiat per buscar mesures convenients per reduir 

l‟accidentalitat. Tot i així, des de 2008 no hi ha cap mort a les vies vicentines i des de 

2012 tampoc hi ha ferits greus. D‟aquesta manera, tot i que el nombre d‟accidents en els 

últims 3 anys és més elevat, aquest està relacionat amb el major número de víctimes 

lleus, no traduint-se a ferits greus o morts, sinó que la totalitat de les víctimes són ferits 

lleus, on el 57,3% han de ser hospitalitzats menys de 24 hores. 

 

    El tipus d‟accident més freqüent són les col·lisions frontolaterals (30%) on s‟ha 

corroborat que s‟ocasionen per una falta de respecte de les prioritats de pas (factor 

humà), ja que quan la prioritat de pas està senyalitzada per un Stop o cediu el pas, es 

donen el 50% d‟aquestes. A més, el 71,4% de les col·lisions en cua tenen lloc quan la 

prioritat de pas està dirigida per un semàfor, corroborant que principalment es donen per 

un descuit o distracció del conductor (factor humà), però es realment rellevant, ja que la 

persona només ha de respectar les normes de trànsit, sense que hi hagi presa de decisió 

com en les col·lisions frontolaterals, on un càlcul errat o una mala perícia pot provocar 

aquest accident. D‟aquesta manera, els encreuaments són punts d‟accidentalitat on es 

donen dues terceres parts dels accidents amb víctimes. Es destacable que a les rotondes 

s‟acumulen el 36,8% dels accidents de SVH, on aquestes són un recurs molt utilitzat per 

regular i gestionar el trànsit. D‟aquesta manera, es posa en dubte la seva utilitat, ja que 

no sempre una rotonda és eficient i efectiva, però el pitjor problema és que els 

conductors reconeixen que no saben com s‟ha de circular dins d‟aquestes. 

 

    La distribució horària dels accidents ha variat respecte el període 2008 – 2010, on els 

accidents continuen concentrant-se entre les 14 i les 15 hores i entre les 18 i 19 hores, 

però la franja entre les 9 i les 10 hores ha esdevingut com la més problemàtica al 2014. 
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A més, sembla haver un repartiment de l‟accidentalitat durant els mesos de l‟any, 

excloent Juny, Agost i Setembre, que són els mesos que destaquen amb menor 

accidentalitat. Només en el 13,4% dels accidents la superfície està molla, per tant, la 

majoria dels accidents es donen en condicions atmosfèriques normals.  

 

    El 46,3% dels accidents de 2014 s‟acumulen en 6 vies del municipi vicentí, dos 

d‟elles són les dues carreteres, una altra és un dels carrers principals de SVH (Carrer 

Barcelona) i l‟altra és l‟Avinguda Mil·lenari, punt nou d‟accidentalitat. A més, 

exceptuant la BV-2005, les altres 3 vies recullen el 43,8% dels atropellaments. 

 

    El 97,2% dels accidents amb víctimes són ocasionats pel factor humà, per tant, només 

el 2,8% s‟ocasionen pel factor vehicle i pel factor via. Destaca que tant el percentatge 

dels vehicles més nous com el dels de major antiguitat, és pràcticament igual, 

confirmant que el factor vehicle no és la causa principal dels accidents. 

 

    Els atropellaments són un tipus d‟accident molt freqüent a SVH, representant el 25% 

al 2014. Durant els 7 anys estudiats (2008 - 2014), la mitjana és de 10,6 atropellaments, 

per tant, al 2014 el nombre d‟atropellaments es troba per sobre (16 atropellaments). Al 

2014, tots els vianants atropellats han patit alguna lesió lleu, on el 81,3% han hagut de 

ser hospitalitzats menys de 24 hores, per tant, és un tipus d‟accident que causa ferides 

considerables a la part més vulnerable, al vianant. Pel que fa a l‟edat, el 56,3% dels 

vianants tenen entre 14 i 64 anys i el 37,5% són majors de 65 anys. D‟aquesta manera, 

les persones ancianes no són el grup més nombrós, però sí que suposen més d‟una 

tercera part. S‟ha de tenir present que els vianants també poden ser responsables de 

l‟atropellament, on en 4 dels 16 casos la responsabilitat és del vianant i en dos casos 

ambdues parts són responsables. 

 

Són els homes els responsables de la majoria dels accidents? 

    Sí, ja que en el 60% dels casos els responsables dels accidents són els homes. No 

obstant, les dones són responsables del 60% dels atropellaments ocasionats l‟any 2014 a 

SVH, per tant, el tipus d‟accident que causen és més greu i això també es deu a que les 

dones vianants tenen menys precaució. Tot i així, el 100% dels accidents on són 

responsables els homes l‟únic factor que intervé és el factor humà, en canvi, en les 

dones el 6,8% dels accidents s‟expliquen pel factor vehicle i pel factor via. 
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Són els joves els responsables de la majoria dels accidents? 

    No, doncs les persones responsables dels accidents són aquelles que tenen entre 30 i 

49 anys (47%) i entre 10 i 24 anys d‟antiguitat del permís de conduir (35% on el 95% 

d‟aquest percentatge està representat pel grup d‟edat de 30 a 49 anys). D‟aquesta 

manera, això es deu a que les persones que tenen més experiència en la conducció tenen 

un excés de confiança, i és per això, que en aquest grup d‟edat el tipus d‟accident que 

més s‟ocasiona són les col·lisions frontolaterals (32,4%). A més, els atropellaments són 

el primer tipus d‟accident ocasionat per les persones de 50 a 64 anys i per les més 

majors, traduint-se l‟augment en la major responsabilitat de la persona vianant.    

 

A les carreteres vicentines s’acumulen més accidents que dins de l’àrea urbana? 

    No, entre aquestes dues vies es comptabilitza el 25,4% dels accidents totals. Això és 

una dada rellevant per ratificar que l‟ús del cinturó i casc en l‟àrea urbana ha de ser 

obligatori, ja que tres quartes parts dels accidents amb víctimes es donen en vies 

pròpiament urbanes. A més, la velocitat que prioritza a les vies urbanes és de 50km/h on 

“a tan sols 40km/h, una col·lisió frontal pot ser mortal [i] a baixes velocitats el cinturó 

és molt més útil que a grans velocitats” (DGT, 2014). Tot i així, el 56,5% de les 

víctimes de les carreteres vicentines han sigut traslladades a l‟hospital. La densitat de 

vehicles segons les hores del dia i els dies de la setmana no correspon a quan 

s‟ocasionen els accidents, on en ambdues carreteres els dimecres destaquen com a dia 

„negre‟. Tot i així, no existeix una causa que expliqui aquest fet ni existeix una hora 

concreta dels dimecres on s‟acumulin aquests. A més, en ambdues carreteres hi ha 

violacions del límit de velocitat establert, representant un 16,3% a la BV-2002 i un 34% 

a la BV-2005, però cap causa dels accidents és per infracció de velocitat. La tipologia 

d‟accidents és diferent, encara que les col·lisions en cua són dels accidents que més es 

donen, on en el 66,6% dels casos la prioritat està marcada per un semàfor. Tot i així, a la 

BV-2002 gairebé el 30% dels accidents són atropellaments. 

 

Existeixen punts d’accidentalitat a Sant Vicenç dels Horts? 

    L‟Avinguda Mil·lenari és un punt nou d‟accidentalitat on dues terceres parts dels 

accidents són atropellaments. A més, hi ha un punt conflictiu que és l‟encreuament amb 

el Carrer Rafael Casanova, on hi ha una rotonda. És un punt de gran afluència de 

vehicles que urbanísticament és adequat, ja que hi ha bona visibilitat i distància entre la 

sortida de la rotonda i el pas de vianants de l‟Avinguda Mil·lenari. 
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    Recomanació: Fer un seguiment de l‟accidentalitat en aquesta via i analitzar si els 

vehicles superen el límit de velocitat establert, ja que realment no es coneix quina és la 

velocitat a la qual circula el vehicle en el moment de l‟accident. Si hagués un excés de 

velocitat, es recomana reemplaçar les bandes de reducció de velocitat del pas de 

vianants per una pas elevat. Un altre canvi per millorar la visibilitat del pas de vianants, 

abans d‟arribar a la rotonda des de l‟Avinguda Mil·lenari, pot ser canviar l‟últim 

estacionament de turismes, per un de ciclomotors i motocicletes. 

 

    El Carrer Llacuna és un dels punts d‟accidentalitat de SVH, no pel nombre 

d‟accidents amb víctimes, però sí pel nombre d‟accidents i els danys que ocasionen 

(mobiliari urbà, propietats i vehicles estacionats). És un carrer on solen circular els 

residents de la zona i es troba lluny de botigues, supermercats o zones d‟oci. Dos dels 

quatre responsables són conductors novells, on és possible que en fer la majoria d‟edat, 

els joves obtinguin el permís de conduir per tenir un mitjà de transport per moure‟s, 

assumint més riscos en la conducció. A més, és una via amb un gran desnivell i una 

corba tancada, sense visibilitat, a dretes en sentit descendent. 
 

    Recomanació: Les bandes de reducció de velocitat no han donat l‟efecte desitjat. Tot 

i no haver un gran excés de velocitat, aquest sumat a les males condicions de la via, a 

l‟excés de confiança dels conductors novells i a la manca de precaució en dies de pluja, 

ocasionen els accidents d‟aquesta via. Es recomana substituir les bandes de reducció de 

velocitat per una pas elevat. Per afavorir la visibilitat de la via es recomana netejar la 

vegetació del descampat i arreglar el mal estat de la calçada. 

 

    En general, per tal de prevenir i evitar l‟augment del nombre d‟accidents lleus a SVH, 

i sobretot per continuar amb 0 morts, s‟han de continuar realitzant i recolzant les 

campanyes que fa el cos de la Policia Local. El seguit de campanyes van principalment 

dirigides als conductors, però també s‟haurien de promocionar per a tota la població, 

utilitzant informes i cartells informatius per aconseguir una major sensibilització. Les 

campanyes que es realitzen són sobre el respecte a la velocitat, a la disciplina viària i als 

semàfors, doncs les col·lisions en cua són un dels accidents més ocorreguts a SVH. A 

més, es realitzen campanyes d‟alcoholèmia i sobre l‟ús del cinturó i retenció infantil. 

També seria interessant elaborar una campanya sobre la correcta circulació dins de les 

rotondes, ja que són interseccions problemàtiques. 
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7. FIGURES 
Figura 1. Mapa de Sant Vicenç dels Horts 
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SUPERFÍCIE 

(67 accidents) 

Seca i neta 

(57 accidents) 

85,1% 

Relliscosa 

(1 accident) 

1,5% 

Molla 

(9 accidents) 

13,4% 

Pluja dèbil 

(6 accidents) 

66,7% 

Pluja forta 

(3 accidents) 

33,3% 

Figura 2. Accidents de trànsit segons superfície i climatologia: Sant Vicenç dels Horts, 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades dels atestats policials 2014 
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INTERSECCIÓ 

(63 accidents) 

Dins de la 
intersecció 

(19 accidents) 

30,2% 

Arribant o 
sortint de la 
intersecció  

(22 accident) 

34,9% 

No hi ha 
intersecció 

(22 accidents) 

34,9% 

Figura 3. Accidents de trànsit segons intersecció, tipus i prioritat
15

: Sant Vicenç dels Horts, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades dels atestats policials 2014 
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 En el cas on només hi ha una norma de prioritat o només marques viàries s‟inclouen una gran tipologia  

d‟accidents: col·lisió en cua per no mantenir la distància de seguretat del segon vehicle al voler el vehicle 

del davant fer un gir a l‟esquerra, la falta de precaució d‟un conductor en sortir d‟un pàrquing que 

travessa la vorera i atropella a un vianant o una col·lisió frontal per no circular un dels vehicles per la 

dreta. Realment, aquesta divisió no queda clara i perjudica la realització d‟un anàlisi concret, perdent el 

44,8% dels casos de l‟estudi d‟aquesta variable. La Policia Local de SVH pren nota per millorar aquest 

apartat dels atestats policials i determinar millor en un futur les causes de l‟accidentalitat a les 

interseccions. 

Tipus d'intersecció 

(38 accidents) 

En X o + 

(12 accidents) 

31,6% 

En Y o T 

(10 accidents) 

26,3% 

Giratòria rotonda 

(14 accidents) 

36,8% 

Enllaç entrada o sortida 

(2 accidents) 

5,3% 

Prioritat en la intersecció 

(38 accidents) 

Només norma de prioritat 

(9 accidents) 

23,7% 

Semàfor 

(7 accidents) 

18,4% 

Senyal Stop o cediu el pas 

(14 accidents) 

36,8% 

Només marques viàries 

(8 accidents) 

21,1% 
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T
ip

u
s 

d
e 

v
ia

 

Ctra. Sant Boi 

(13 víctimes) 

Conductors 

(7 víctimes) 

53,8% 

Lleu, rebutja assistència 

(2 víctimes) 

28,6% 

Lleu, assistència sense trasllat 

(3 víctimes) 

42,8% 

Lleu, hospitalització < 24 
hores 

(2 víctimes) 

28,6% 

Vianants 

(3 víctimes) 

23,1% 

Lleu, hospitalització < 24 
hores 

(3 víctimes) 

100,0% 

Acompanyants 

(3 víctimes) 

23,1% 

Lleu, assistència sense trasllat 

(1 víctima) 

33,3% 

Lleu, hospitalització < 24 
hores 

(2 víctimes) 

66,7% 

Ctra. Torrelles 

(10 víctimes) 

Conductors 

(7 víctimes) 

70,0% 

Lleu, rebutja assistència 

(1 víctima) 

14,3% 

Lleu, assistència sense trasllat 

(2 víctimes) 

28,6% 

Lleu, hospitalització < 24 
hores 

(4 víctimes) 

57,1% 

Acompanyants 

(3 víctimes) 

30,0% 

Lleu, rebutja assistència 

(1 víctima) 

33.3% 

Lleu, assistència sense trasllat 

(1 víctima) 

33,3% 

Lleu, hospitalització < 24 
hores 

(1 víctima) 

33,3% 

Figura 4. Víctimes d’accident segons tipus lesivitat lleu i persona per ambdues carreteres: 

Sant Vicenç dels Horts, 2014 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades dels atestats policials 2014 
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Figura 5. Fotografies encreuament entre l’Avinguda Mil·lenari i el Carrer Rafael Casanova 

 

Nota: Rotonda que enllaça el Carrer Rafael Casanova (a la 

dreta de la imatge) amb l‟Avinguda Mil·lenari (via de front) 

 

 

 

Nota: Pas de vianants vist de prop amb vehicles estacionats 

en ambdues bandes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Pas de vianants sortint en direcció a l‟Avinguda 

Mil·lenari on hi ha unes bandes reductores de velocitat en 

ambdós sentits de circulació 

 

 

Nota: Vista des de l‟Avinguda Mil·lenari del pas de 

vianants i la rotonda (Carrer Rafael Casanova a l‟esquerra) 
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Figura 6. Fotografies del Carrer Llacuna 

 

Nota: Perspectiva del Carrer Llacuna (vista descendent) 

amb propietats a l‟esquerra i descampat a la dreta 

 

 

 

 

Nota: Mal estat de la calçada en sentit descendent, just a 

l‟altura de la corba tancada a dretes   

 

 
 

 

Nota: Vista del Carrer Llacuna des del punt de visió d‟un 

conductor que circula en sentit descendent (corba tancada a 

dretes) 

 

 

Nota: Uns metres més avall, pas de vianants amb bandes 

reductores de velocitat. Millora que es va fer per intentar 

reduir els accidents 
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8. GRÀFICS 
Gràfic 1. Evolució habitants i parc de vehicles  (dades absolutes): Sant Vicenç dels Horts / 

Barcelona / Catalunya, 2004 – 2013 

A) Sant Vicenç dels Horts 

 

B) Barcelona 

 

C) Catalunya 

 

FONT: Dades de l‟IDESCAT 
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Gràfic 2. Taxa del nombre d’accidents amb víctimes i del nombre de víctimes segons nivell 

territorial (per cada 1.000 habitants): Sant Vicenç dels Horts / Barcelona / Catalunya, 2008 

– 2014 

A) Taxa d‟accidents amb víctimes 

 

B) Taxa de víctimes 

 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del PSV de SVH, PSV de Barcelona i Informe de 

Gestió de Barcelona  
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Gràfic 3. Evolució de l’accidentalitat (nombre d’accidents amb víctimes i víctimes) i 

víctimes d’accident al 2014 segons tipus lesivitat lleu i persona (dades absolutes) amb 

percentatge segons tipus lesivitat lleu: Sant Vicenç dels Horts, 2008 – 2014 

A) Evolució de l‟accidentalitat (2008 - 2014) 

 

 

B) Víctimes d‟accidents al 2014 

 

FONT: Dades del PSV de SVH i dels atestats policials 2014 
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Gràfic 4. Accidents amb víctimes segons distribució temporal (hores / dies / mesos) (dades 

absolutes): Sant Vicenç dels Horts, 2008 – 2010 i 2014 

A) Segons hores del dia 

 

B) Segons dies de la setmana 

 

C) Segons mesos de l‟any 

 

FONT: Dades del PSV de SVH i dels atestats policials 2014  
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Gràfic 5. Tipus d’accidentalitat segons sexe, grup d’edat i carretera (dades relatives): Sant 

Vicenç dels Horts, 2014 

A) Segons sexe 

 

B) Segons grup d‟edat 

 

C) Segons carretera 

 

FONT: Dades dels atestats policials 2014 
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Gràfic 6. Causes de l’accidentalitat segons sexe i carretera (dades relatives): Sant Vicenç 

dels Horts, 2014 

A) Segons sexe 

 

B) Segons carretera 

 

FONT: Dades dels atestats policials 2014 
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Gràfic 7. Responsables dels accidents i distribució d’individus en funció dels anys 

d’experiència del permís de conduir segons grup d’edat (dades relatives): Sant Vicenç dels 

Horts, 2014 

A) Responsables dels accidents 

 
 

B) Distribució d‟individus en funció dels anys d‟experiència del permís de conduir 

 

 

FONT: Dades dels atestats policials 2014 
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Gràfic 8. Comparativa entre accidents i densitat de vehicles a la carretera segons hores i 

dies (dades relatives): Sant Vicenç dels Horts, 2014 

A) Segons hores del dia 

 

 

 

B) Segons dies de la setmana 

 

 

FONT: Dades dels atestats policials 2014 i de les dades recollides pel radar viàgraf 
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9. TAULES 
Taula 1. Increment absolut i percentatge del parc de vehicles: Sant Vicenç dels Horts, 2004 

– 2013 

 

Turismes Motocicletes Camions i 

furgonetes 
Tractors 

industrials 
Autobusos i 

altres 
Total 

2004 11.699 1.129 2.822 141 474 16.265 

2013 12.886 1.994 2.847 102 549 18.378 

Increment absolut 1.187 865 25 -39 75 2.113 

% 10,1 76,6 0,9 -27,7 15,8 13,0 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades de l‟IDESCAT (DGT) 
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Taula 2. Evolució nombre de víctimes segons lesivitat (dades absolutes i relatives): Sant Vicenç dels Horts / Barcelona / Catalunya, 2008 - 2014 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  

Nº 

absolut % 
Nº 

absolut % 
Nº 

absolut % 
Nº 

absolut % 
Nº 

absolut % 
Nº 

absolut % 
Nº 

absolut % 

SVH 

Morts 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ferits greus 2 2,9 3 5,0 5 11,6 2 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ferits lleus 67 97,1 57 95,0 38 88,4 64 97,0 52 100,0 61 100,0 96 100,0 

BCN 

Morts 31 0,3 40 0,3 39 0,4 31 0,3 30 0,3 - - - - 

Ferits greus 315 2,7 286 2,5 265 2,4 218 2,1 249 2,2 - - - - 

Ferits lleus 11.238 97,0 11.135 97,2 10.534 97,2 10.022 97,6 10.737 97,5 - - - - 

CAT 

Morts 144 0,7 123 0,6 115 0,6 111 0,6 112 0,5 86 0,4 - - 

Ferits greus 960 4,6 900 4,2 - - - - - - - - - - 

Ferits lleus 19.893 94,7 20.230 95,2 - - - - - - - - - - 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del PSV de SVH i PSV de Catalunya (2011- 2013 i 2014 – 2016) 
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Taula 3. Tipus d’accident, mitjà de locomoció implicat en l’accident i causes de 

l’accidentalitat (percentatge): Sant Vicenç dels Horts, 2008/2009 – 2010 i 2014 

A) Tipus d‟accident 

 

Sant Vicenç dels Horts 

(2009 - 2010) 
Sant Vicenç dels Horts 

(2014) 

Col·lisió frontal 1,3 11,9 

Col·lisió frontolateral 35,4 28,4 

Col·lisió lateral 5,1 4,5 

Col·lisió en cua o per darrera 10,1 16,4 

Xoc contra objectes/obstacles  6,3 1,5 

Sortida via amb xoc/col·lisió 5,1 3,0 

Caiguda en la via 6,3 10,4 

Atropellament 30,4 23,9 

Total 100,0 100,0 
 

B) Mitjà de locomoció  

Mitjans de locomoció Sant Vicenç dels Horts 
 (2008 - 2010) 

Sant Vicenç dels Horts 

(2014) 

Vianants 14,1 12,4 

Bicicletes 2,4 3,1 

Ciclomotors 12,1 4,7 

Motocicletes 7,3 15,5 

Turismes 59,3 51,9 

Furgonetes i camions 4,0 7,8 

Altres vehicles 0,8 4,6 

Total 100,0 100,0 
 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del PSV de SVH i dels atestats policials 2014 

 

C) Causes dels accidents 

 

Causa de l'accident 

2014 
Causa de l'accident 2014 

(%) 

Errada conductor o vianant 48 64,8 

Infracció de circulació del conductor 19 25,6 

Infracció de circulació del vianant 3 4,0 

Infracció de velocitat 1 1,4 

Influència d'alcohol 1 1,4 

Anomalia del vehicle 1 1,4 

Condició del ferm de la calçada 1 1,4 

Total 74 100,0 
FONT: Dades dels atestats policials 2014 
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Taula 4. Accidents de trànsit segons via (dades absolutes): Sant Vicenç dels Horts, 2014 

 

FONT: Dades dels atestats policials 2014 

 

 
Nombre d'accidents amb víctimes (2014) 

 

Accidents sense 

atropellament 

Accidents amb 

atropellament 
Total accidents 

Via Nº absolut % Nº absolut % Nº absolut % 

Ctra. Sant Boi 8 15,7 3 18,8 11 16,4 

Ctra. Torrelles 6 11,8 - - 6 9,0 

C/ Barcelona 2 3,9 2 12,5 4 6,0 

C/ Claverol 4 7,8 - - 4 6,0 

Av. Mil·lenari 1 2,0 2 12,5 3 4,5 

C/ Rafael Casanova 3 5,9 - - 3 4,5 

Av. Mas Picó 1 2,0 1 6,3 2 3,0 

Av. Torrelles 2 3,9 - - 2 3,0 

C/ Albacete - - 2 12,5 2 3,0 

C/ Llobregat - - 2 12,5 2 3,0 

C/ Mossèn Jacint Verdaguer - - 2 12,5 2 3,0 

Av. Ferrocarril 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Antoni Mampel 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Balmes - - 1 6,3 1 1,5 

C/ Canalejas 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Cementiri 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Ciudad Real  1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Ferrés i Costa 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Fundadors 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Linares - - 1 6,3 1 1,5 

C/ Llacuna 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Lleó 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Masia Can Coll 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Mestre Ramon Camps 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Mossèn Josep Duran 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Olot 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Puig Castellar 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Riu 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Romeo i Julieta 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Sant Josep 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Sant Miquel 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Santander 1 2,0 - - 1 1,5 

C/ Serral 1 2,0 - - 1 1,5 

C/E 1 2,0 - - 1 1,5 

Cr. Les Planes 1 2,0 - - 1 1,5 

Travessera Aragó 1 2,0 - - 1 1,5 

Travessera Barcelona 1 2,0 - - 1 1,5 

Total 51 100,0 16 100,0 67 100,0 
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Taula 5. Col·lisions frontolaterals i col·lisions en cua segons tipus de prioritat en la 

intersecció (dades absolutes i relatives): Sant Vicenç dels Horts, 2014 

A) Col·lisions frontolaterals 

 

Sant Vicenç dels 

Horts 
Sant Vicenç dels 

Horts (%) 

Només norma prioritat 3 25,0 

Semàfor 1 8,3 

Senyal Stop o cedir el pas 6 50,0 

Només marques viàries 2 16,7 

Total 12 100,0 
 

B) Col·lisions en cua 

 

Sant Vicenç dels 

Horts 

Sant Vicenç dels 

Horts (%) 

Només norma prioritat 1 14,3 

Semàfor 5 71,4 

Només marques viàries 1 14,3 

Total 7 100,0 
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Taula 6. Causes dels atropellaments (dades absolutes i relatives): Sant Vicenç dels Horts, 

2014 

 

Conductors Vianants 
Implicats 

atropellaments 

 

Nº absolut % Nº absolut % Nº absolut % 

Errada persona 10 83,3 2 33,3 12 66,7 

Infracció de circulació 2 16,7 3 50,0 5 27,8 

Influència d'alcohol 0 0,0 1 16,7 1 5,5 

Total 12 100,0 6 100,0 18 100,0 
FONT: Dades dels atestats policials 2014 




