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Objectius 

 
L'objectiu principal d'aquest projecte és la creació d'una aplicació web en forma de visor que 

permeti la visualització de les dades d'accidents de tràfic recollides per la Guàrdia Urbana de 

Barcelona durant el 2017 a tota la ciutat. 

  

Aquestes dades s'han de mostrar de forma clara sobre un plànol de la ciutat. A més a més, s'ha 

de poder desglossar la informació segons diferents criteris i, si és possible, incloure eines més 

avançades de consulta de la informació. 

  

En aquest projecte es pretén crear una eina per poder consultar informació sobre els diferents 

accidents de trànsit que es produeixen a la ciutat de Barcelona i es busca que sigui una eina 

d'anàlisi d'aquests accidents, podent desglossar la informació segons diferents criteris. Aquests 

criteris poden ser de temporalitat (dies de la setmana, moments del dia…) i tipologia 

(accidents amb vianants, col·lisions, xocs contra elements urbans…). I, per a poder aprofundir 

més en la informació, aquests criteris s'han de poder creuar per obtenir, per exemple, els 

accidents succeïts en un dia de la setmana i una hora concrets. 

 

Metodologia 

 

Per a l’elaboració d’aquest projecte s’han utilitzat les dades disponibles a la web de 

dades obertes de l’ajuntament sobre els accidents de trànsit que la guàrdia urbana va 

registrar durant el 2017. Aquetes dades es trobaven en format .xlsx i s’han hagut de 

transformar a GeoJSON per poder-hi treballar. Posteriorment s’han carregat les dades 

a Mapbox. 

 

Hem utilitzat un editor de text per a crear la pàgina web. Hem fet servir HTML per a la 

pàgina web, CSS per a l’estilització de la pàgina i Javascript per a cridar les dades de 

Mapbox, afegir les diferents capes al mapa i per crear funcions per canviar la 

visualització de les capes.  
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Resultat i  Abast de l’aplicació 

 
 

 
 
 

L'aplicació la forma el mapa bàsic de Mapbox, la capa de punts amb els accidents de 

trànsit i la capa del mapa de calor. Els altres elements són una llegenda, una barra de 

selecció, un botó de selecció i un botó de zoom. 
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El mapa bàsic de mapbox es tracta d'un mapa amb estil minimalista en tons grisos que 

permeten veure amb facilitat les capes que s'hi afegeixen a sobre. A l'iniciar l'aplicació 

web el mapa es troba centrat sobre les coordenades 41.394608,2.175640, que 

corresponen a la plaça Tetuan de Barcelona, amb un zoom de 13 que es correspon a 

una escala 1:144448. A més a més té uns límits de zoom màxim i mínim fixats a 18 i 11, 

que en escala serien 1:4514 i 1:577791, a partir dels quals no es pot allunyar ni apropar 

més la visualització del mapa.  

  

La capa dels accidents de trànsit a Barcelona de l'any 2017 es presenta en dos colors: 

blau per als accidents ocorreguts en dies laborables i vermell per als accidents dels dies 

festius. D'aquesta forma podem apreciar diferències notables pel què fa a les hores en 

què ocorren els accidents segons els tipus de dia. Un altre tret interessant d'aquesta 

capa és l'escalabilitat dels cercles que la formen, aquests canviaran la seva mida a 

mesura que fem zoom millorant així la seva visualització. Quan augmentem l'escala del 

mapa (zoom in), els cercles es faran més grans i, per tant, més visibles; quan la reduïm 

(zoom out) els cercles s'encongiran per tal de reduir el soroll del mapa i poder fer un 

millor anàlisi del conjunt d'una zona del mapa o del mapa complet. 

  

La barra de selecció o "slider" és una barra que ens permet seleccionar diferents hores 

durant el dia i així mostrar en el mapa els accidents succeïts durant una hora concreta.  

Aquesta barra també té l'opció de mostrar tots els accidents de trànsit a la vegada si 

situem el selector a l'extrem esquerre d'aquesta. Quan iniciem la pàgina se’ns 

mostrarà per defecte amb els accidents de totes les hores. 

 

La capa del mapa de calor mostra el mapa segons la concentració d’accidents, aquest 

resultat es mostra en un gradient de colors que van del vermell per a aquells punts on 

s’hi concentren més accidents al blau per aquells punts amb menys concentració, i 

sense color si no s’hi ha produït cap accident. Aquesta capa té una opacitat del 50% 

per permetre veure els carrers de la capa de sota. 
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El botó de selecció o checkbox ens permet activar o desactivar la capa del mapa de 

calor, aquest botó desactivarà o activarà alhora la capa de punts amb els accidents 

deixant també inservible el slider. 

  

El botó de zoom ens permet augmentar i reduir la vista del mapa, tot i que també es 

pot fer servir la funció "scroll" del ratolí. A la part de baix hi ha un tercer botó amb una 

brúixola que ens indica on es troba el nord, es pot interactuar amb aquest botó 

modificant la orientació del mapa i també la obliqüitat de la vista. Amb un clic simple el 

mapa es torna a orientar cap al nord.  

Una altra característica és que la pàgina és ‘responsive’ o, el que és el mateix, està 

pensada per diferents mides de pantalla, és a dir que si no tenim la pantalla completa 

del nostre navegador, els quadres on es troben la llegenda, els seleccionadors i el títol 

s’encongiran juntament amb la pantalla; també s’encongirà la mida de la font dels 

textos. No és una solució perfecta per a pantalles gaire petites com les dels mòbils 

però aconsegueix que hi segueixi sent funcional. 

 

El mapa es troba allotjat als servidors de Hostinger i es pot consultar al web: 

msig1617.esy.es/projecte/projecte.html  

 

I per a poder consultar el codi de l’aplicació, aquest es troba a l’annex 1 de la memòria. 

 

 


