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EL GOVERN APROVA EL PROGRAMA D'ACTIVITATS 
DEL PLA DE SEGURETAT VIÀRIA PER AL 2019

El Programa conté les accions que administracions, institucions i entitats que integren la comissió 
s’han compromès a dur a terme per treballar per a la millora de la seguretat viària a Catalunya.

L’objectiu general del Programa és re-
duir un 45% el nombre de víctimes mor-
tals l’any 2019 respecte de l’any 2010 
El Govern ha aprovat el Programa d’ac-
tivitats del Pla de seguretat viària per al 
2019, el qual va rebre l’informe favora-
ble de la Comissió Catalana de Trànsit 
i Seguretat Viària el passat 15 d’abril. 
Aquest Programa conté les accions que 
administracions, institucions i entitats 
que integren la Comissió s’han compro-
mès a dur a terme per treballar per a la 
millora de la seguretat viària a Cata-
lunya. 

 El Programa d’activitats concreta 
les accions previstes per a aquest any 
en relació amb el Pla de seguretat viària 
2017-2019, aprovat el juny de 2017, el 
qual estableix l’objectiu general de re-
duir un 45% el nombre de víctimes mor-
tals l’any 2019 respecte de l’any 2010. 

 Les activitats d’aquest Programa 
s’engloben dins de sis objectius estra-

tègics del Pla estratègic de seguretat 
viària 2014-2020: 

 1. Protegir els usuaris de la mobi-
litat i controlar eficaçment de les con-
ductes de risc 

2.  Impulsar un espai continu de se-
guretat viària (zones urbanes i interur-
banes) i crear entorns de mobilitat 
transversals 

3.  Involucrar i coordinar entitats pú-
bliques i privades en la millora de la 
mobilitat segura 

4.  Disposar de les estructures, ins-
truments i mecanismes de gestió de se-
guretat viària que permetin la consecu-
ció de resultats 

5.  Facilitar l’aprenentatge de la mo-
bilitat segura al llarg del cicle vital 

6.  Impulsar la Recerca + desenvo-
lupament + innovació en la seguretat 
viària 

 Del programa d’enguany, que és 
un esforç col·lectiu del Servei Català de 

Trànsit, els altres departaments de la 
Generalitat, així com de l’Administració 
local i  les entitats i associacions impli-
cades en la seguretat viària, en desta-
quen aquestes accions: 

- Fer proves d'alcoholèmia aleatò-
ries i l’anàlisi posterior 

- Dur a terme una prova pilot al ca-
rril bus-VAO de la C-58 per analitzar la 
segregació de motocicletes als acces-
sos de les grans ciutats 

- Senyalitzar els revolts perillosos 
com a mesura de prevenció d’accidents 
de motoristes 

- Continuar implementant formació 
avançada per a motoristes (cursos 
pràctics de la formació 3.0)  així com 
accions complementàries 

- Analitzar les dades sobre la sinis-
tralitat de la gent gran i estudiar-ne les 
causes 

-  Proposar millores en el procés 
de renovació del permís de conduir 

- Sensibilitzar els professionals i 
dissenyar materials per a la seguretat 
en la mobilitat de les persones grans 

- Fer cursos de seguretat viària a 
l’entorn laboral adreçats a treballadors 
de l’Administració 

- Fer formació de formadors de mo-
bilitat segura en línia per al professorat 
de primària i secundària 

- Instal·lar noves estacions de pre-
ses de dades (ETD), majoritàriament 
fora de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona 
       - Estudiar els trams de més concen-
tració d’accidents de la xarxa viària ca-
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 
Font: www.recuperapunts.cat 

Et llançaries en paracaigudes sense cor-
dar-te’l? Voldries pujar a una muntanya 
russa sense subjectar-te bé? Escalaries 
una paret vertical sense cordes i arnès? 
Les respostes a aquestes qüestions són 
evidents, però si ens situem a bord d’un 
vehicle, sembla que el sentit comú des-
apareix. Si més no, en alguns casos. La 
percepció del risc davalla si se circula 
amb cotxe i no hauria de ser així, atès 
que parlem d’una màquina, sofisticada i 
estètica, sí, però que pesa més d’una 
tona i es desplaça a molts metres per 
segon. De fet, per fer-nos una idea dels 
danys que pot produir, un xoc a 140 
km/h equivaldria a l’impacte d’una cai-
guda des de dalt d’un edifici de 20 plan-
tes (uns 77 metres). 

Tot i que l’ús del cinturó de seguretat 
s’ha generalitzat en els darrers anys, en-
cara avui dia es produeixen greus le-
sions o la mort en accidents de trànsit 
per no dur cordat el cinturó. Enguany, 
han mort 7 persones per no cordar-se el 
cinturó i 8 més han resultat ferides de 
gravetat. Aquestes són dades encara 
provisionals, però ja ens indiquen que 
un 13% del total de víctimes mortals del 
que portem de 2019 no duien el cinturó 
cordat, una xifra que no es pot conside-
rar residual. Sense anar més lluny, el 
2018 van perdre la vida a l’asfalt 20 per-
sones per no portar el cinturó i 41 més 
van quedar greument ferides. 

  
MÉS CONSCIENCIACIÓ 

 
Encara resta feina per fer quan l’ús del 
cinturó no és habitual en els passatgers 
posteriors o en els usuaris dels autocars, 
per exemple. Des del Servei Català de 
Trànsit, s’han fet diverses campanyes 
de conscienciació, com la campanya 

“Passatgers segurs, a l’autocar també”, i 
es duen a terme controls policials pre-
ventius al llarg de l’any per consolidar 
l’ús del cinturó entre tots els ocupants 
del vehicle. Precisament aquesta set-
mana, fins al diumenge 9 de juny, Mos-
sos d’Esquadra i les policies locals estan 
realitzant una campanya de controls in-
tensius per vetllar per la seguretat de 
transport escolar i de menors, i de viat-
gers. Alhora, els vehicles espiell dels 
Mossos d’Esquadra, que vigilen les ca-
rreteres sense ser reconeguts pels con-
ductors, també detecten habitualment 
infraccions de trànsit com circular sense 
portar el cinturó. 

No obstant, també és necessari que 
els usuaris prenguin consciència de la 
importància de portar el cinturó cordat. 
No en va, no portar el cinturó és, junta-
ment amb la velocitat i la conducció sota 
els efectes de l’alcohol i altres drogues, 
una de les principals causes de lesions 
derivades dels accidents de trànsit, es-
pecialment lesions internes a la zona del 
tòrax i del cap. 

A més, no utilitzar aquest sistema 
de seguretat passiva implica una sanció 
econòmica de 200€ i la pèrdua de 3 
punts del carnet de conduir. 

EL CINTURÓ ET POT SALVAR LA 
VIDA 

talana per a la posterior ins-
tal·lació de radars de tram. 
- Participar en la iniciativa 
del Catalunya Living-Lab per 
a la promoció del desenvolu-
pament i la implantació del 
vehicle autònom a Cata-
lunya 
- Elaborar nous plans locals 
de seguretat viària i fer-ne el 
seguiment i l’avaluació 
- Mantenir i millorar el Servei 
d’Informació i Atenció a les 
Víctimes de Trànsit (SIAVT) 
- Realitzar campanyes de 
sensibilització sobre el perill 
de les distraccions en la con-
ducció i també sobre una 
convivència segura entre 
conductors i ciclistes 

 El Servei Català de 
Trànsit té les competències 
de gestió del trànsit i la cir-
culació de vehicles i la segu-
retat viària a Catalunya i una 
de les seves funcions és im-
pulsar cada tres anys el Pla 
de Seguretat Viària amb la 
fixació d’objectius de reduc-
ció de les víctimes. La con-
creció anual d’aquests plans 
es realitza a través dels pro-
grames d’activitats, els quals 
han de ser sotmesos a l’in-
forme previ de la Comissió 
Catalana de Trànsit i Segu-
retat Viària i a la posterior 
aprovació per part del Go-
vern de la Generalitat. 

 En aquest sentit, s’està 
treballant en la definició dels 
objectius i continguts gene-
rals del Pla de seguretat vià-
ria 2020-2022 i fent els tre-
balls preparatoris per definir 
l'estratègia de seguretat vià-
ria catalana per al proper de-
cenni 2021-2030. 
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