
Presentació
Abans d’iniciar el meu Treball de Recerca i plantejar la temàtica, tenia clar que 
volia que estigués relacionat amb la física, ja que m’agrada molt i crec que és una 
molt bona oportunitat per adonar-me de si m’agrada prou per encaminar la meva 
formació acadèmica cap a aquesta disciplina. 
També tenia clar que volia un tema que realment m’agradés i gaudís fent el treball 
i que, per tant, no se’m fes pesat. Volia donar bastanta importància a la part pràc-
tica, ja que és on realment s’apliquen els coneixements rebuts en la part teòrica, 
part generalment més avorrida.
La física és un tema molt general, i per centrar-me en un aspecte d’ella en con-
cret vaig buscar quins recursos tenia per a cada un i vaig veure que si feia aquest 
tema, «La física dels accidents de trànsit», tenia moltes oportunitats tant per faci-
litar-me informació com per buscar una bona part pràctica per fer.
L’objectiu principal del meu treball era descobrir el paper tan important que té la 
física en els accidents de trànsit. Per poder fer la reconstrucció d’un accident, cal 
tenir en compte molts factors relacionats amb la física. Aquesta ens pot permetre 
esbrinar fets rellevants que ens ajudaran a completar la reconstrucció i el procedi-
ment que cal seguir quan hi ha hagut un accident. Un accident de trànsit és molt 
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més complex del que sembla, i la física ens pot ajudar molt a entendre’ls. Aquest 
treball posa en pràctica molts teoremes, fórmules físiques, etc., en una situació 
real. 



Metodologia
Des d’un principi, vaig buscar un tema per estudiar i fer el treball amb recursos, és a 
dir, que pogués fer i tenir diverses opcions tant per aconseguir informació com per 
decidir sobre què fer la meva part pràctica. 
Un familiar tenia coneixements de diversos gabinets d’enginyeria, els quals em podi-
en ajudar a resoldre dubtes i facilitar-me un parell de casos per centrar una activitat 
de la meva part pràctica. A més a més, el meu oncle és mosso d’esquadra i, per tant, 
vaig poder demanar-li de fer una visita també per la part pràctica. Vaig parlar amb ells 
i em van dir que sense cap problema m’ajudarien a poder dur a terme el treball de la 
manera que havia pensat.
El meu treball de recerca s’estructura en dues parts: la primera, una recerca biblio-
gràfica amb l’objectiu de contextualitzar i extreure tota la teoria necessària per seguir 
amb la segona part, que consisteix en una recerca de camp amb l’objectiu de validar 
la meva hipòtesi sobre la importància de la física en les reconstruccions d’accidents.

Cos del treball
El trànsit diari als nostres carrers i carreteres genera diàriament un gran volum d’ac-
cidents. La comprensió dels fets i la cerca de la responsabilitat no és simplement una 
qüestió normativa, sinó que requereix un estudi complex de la dinàmica associada a 
aquests successos. Els principis de la física ens ajuden a entendre el comportament 
de tot el que s’involucra en l’àmbit de la circulació, tant vehicles com persones, i en 
conseqüència ens ajuda en l’estudi de responsabilitats.
En aquest treball s’ha procedit a recopilar aquells principis físics que ens permeten 
calcular els aspectes rellevants associats a la dinàmica accidental. S’ha contactat 
tant amb l’equip d’Atestats dels Mossos d’Esquadra com amb Gabinets d’Enginyeria 
especialitzats en l’anàlisi pericial d’accidents. Gràcies als Mossos d’Esquadra se’ns han 
proporcionat dades de dos accidents reals que a continuació s’han analitzat de mane-
ra exhaustiva. 
S’ha pogut estudiar i demostrar que la física és una eina imprescindible que ens ajuda 
de manera molt precisa a determinar aspectes fonamentals en els accidents i que el 
jutge necessitarà per poder determinar les responsabilitats de cadascun dels implicats.

Conclusions
Amb aquest estudi s’ha pogut validar la meva hipòtesi: la física és imprescindible 
per fer una avaluació correcta sobre què ha passat en un accident i quines n’han 
estat les causes. Però a part de la meva hipòtesi, també s’han avaluat altres coses. 
Gràcies a aquest treball, m’he pogut adonar que tot forma part d’un engranatge, és 
a dir, si apliquem molt bé els conceptes físics, però amb una base errònia, o dades 
incorrectes, podem extreure resultats evidentment erronis. Per tant, podem assegu-



rar que són igual d’importants els conceptes físics que la presa de dades en el cas. 
Tot el que es fa abans d’aplicar els conceptes, també és essencial per obtenir els 
resultats correctes.
Si ens centrem en els objectius que he esmentat a l’inici del treball, podem veure 
que els hem pogut assolir tots. Hem descobert fins a quin punt s’involucra la física 
en una reconstrucció i la importància que hi té. He sigut capaç de completar dues 
reconstruccions d’accidents amb els coneixements rebuts durant l’estudi i, per tant, 
aplicar teoremes i fórmules físiques en una situació real.
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