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Anàlisi i predicció dels accidents de trànsit de 
Barcelona amb l’ús de Machine Learning
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Descripció 

dels ferits

Nombre de ferits lleus,                 

ferits greus i                           

víctimes mortals.

Models i 

marca dels 

vehicles

Tipus de 

col·lisió

Model, marca, tipus de 

vehicle, color i antiguitat 

de carnet.

Descripció del tipus de 

xoc.

Codi de l’accident

Codi districte

Nom districte

Codi barri

Nom barri

Codi carrer

Nom carrer

Dia (numero)

Dia (text)

Mes

Any

Longitud

Latitud

Etc.
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07

Densitat de 

població

Població per barris i parc 

automobilístic

Meteorologia

Semàfors Localització dels 230.000 

semàfors de Barcelona.

Sortides i 

postes de Sol
Hora, dia, mes i any.

Datasets base

Atributs comuns

Temperatura, humitat 

relativa, precipitació, 

ratxes de vent.

Objectius

Factors que poden tenir relació amb els accidents

Restriccions

Data Cleaning Data Processing

• Analitzar quins factors tenen relació amb els accidents de trànsit.

• Aplicar algoritmes de Machine Learning (Random Forest i

Xarxes Neuronals Artificials) per predir els ferits, models i el

tipus de col·lisió dels accidents. I determinar quin és el millor

algoritme en cada cas.

• Protecció de dades. S’impedeix que es

puguin ajuntar les dades dels diferents

datasets al no tenir cap clau primària.

• Conseqüentment, l’enfocament ha sigut

analitzar cada base de dades per separat.
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Resultats anàlisi de dades Resultats Machine Learning

Predicció de models

Anàlisi de ferits

Anàlisi de models

Anàlisi de col·lisions
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Conclusions Referències destacades

Predicció de ferits

F1-Score Greus
Víctimes
Mortals

Random 
Forest

0.26        0.55

Xarxes 
Neuronals

0.19         0.00

Accuracy Test set

Random 
Forest

Δ - 0.98256        

Xarxes 
Neuronals

Δ 0,04%     0.98295

F1-Score Mitjana Ponderada

Random 
Forest

Δ 7,70%        0.5200

Xarxes 
Neuronals

Δ - 0.4800

Accuracy Test set

Random 
Forest

Δ - 0.39260        

Xarxes 
Neuronals

Δ 23,5%     0.51597

Accuracy Test set

Random 
Forest

Δ - 0.49846        

Xarxes 
Neuronals

Δ 21,18%     0.63240

F1-Score Mitjana Ponderada

Random 
Forest

Δ 16%           0.5000

Xarxes 
Neuronals

Δ - 0.4200
21% Abast

32% Col·lisions laterals

31% Abast
26% Abast múltiple

• Els vehicles de dues rodes pateixen el 65% del
accidents de la ciutat.

• La pluja no sembla tenir reacció amb el tipus i
nombre d’accidents.

• El 50% dels accidents amb ferits tenen lloc a
menys de 15 metres dels semàfors, 70% en el cas
de les víctimes mortals.

• El 37% dels accidents tenen lloc amb conductors
d’entre 0 i 9 anys d’experiència a volant.

• Hi ha una relació entre l’antiguitat del carnet i el
tipus de cotxes amb que es produeix l’accident.

• El 75% dels cotxes accidentats són: grisos, blancs
o negres. Colors com el vermell o blau són més
presents en cotxes amb conductors més joves.

• Trobem relacions amb el tipus de vehicle i el tipus
de col·lisió. Els vehicles de dues rodes solen tenir
més col·lisions laterals, mentre els de quatre
tenen molts xocs per abast o atropellaments.

• El tipus de col·lisió més comunes són l’abast,
seguit de les col·lisions laterals i fronto-laterals.

50% Caiguda 
interior vehicle

• Al ser un problema de classes descompensades, 
el F1-Score té més pes que l’Accuracy. RANDOM FOREST

Millor algoritme

• Els F1-Scores són semblants, però la Xarxa 
Neuronal té una Accuracy un 21% millor.

XARXA NEURONAL

Millor algoritme

• Els F1-Scores del Random Forest és superior però 
l’Accuracy de la Xarxa Neuronal té més pes.

Predicció de col·lisions

XARXA NEURONAL

Millor algoritme

Machine Learning

No hi ha un sol millor algoritme
per resoldre tots els problemes.
Se n’han d’usar diversos i avaluar-
los amb diferents mètriques.

Anàlisi de dadesProcés de dades

Un bon tractament de dades és
clau per realitzar un bon model i
anàlisi.

70%

Temps

Aquest procés és
llarg i complicat.

S’han vist factors que tenen relació 
amb els accidents de trànsit.

Anàlisi que podria ajudar a millorar 
la prevenció i uns desplaçaments 
més segurs.
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Grau d’Empresa i Tecnologia

Tutora: Glòria Estapé Dubreuil
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