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SEGURETAT VIÀRIA

BALANÇ DE LA SINISTRALITAT A LES  
CARRETERES CATALANES FINS AL 31  
D'OCTUBRE 

Es manté el repunt de víctimes mortals 
en les furgonetes i els col·lectius vulne-
rables representen un 35% del total de 
morts. 

El Servei Català de Trànsit (SCT) in-
forma que des de l’1 de gener fins al 31 
d’octubre d’aquest any,91 persones han 
mort en 83 accidents mortals a les carre-
teres catalanes. Això suposa undescens 
del 42% en el nombre de víctimes mortals 
respecte al mateix període de l’any pas-
sat, en el qual van perdre la vida 157 per-
sones en 144 sinistres. Pel que fa a la xi-
fra d’accidents mortals, hi ha hagut un 
descens del 42,4% respecte al 2019. 

En comparació amb el 2010, any de 
referència per al compliment dels objec-
tius europeus, les víctimes mortals a la 

xarxa viària interurbana de Catalunya s’-
han reduït un 56,2%, atès que fa una dè-
cada havien perdut la vida 208 persones 
en el mateix període. S’ha de tenir en 
compte que la reducció de la sinistralitat 
s’ha produït en un context marcat pel des-
cens de la mobilitatarran de les restric-
cions decretades per frenar la propagació 
de la COVID-19. 

Durant el mes d’octubre 8 persones 
han perdut la vida a les carreteres cata-
lanes, el que suposa una reducció del 
61,9% respecte l’octubre de l’any passat, 
quan van morir 21 persones. 
 
Col·lectius vulnerables 
 
Pel que fa als col·lectius vulnerables, 
fins al 31 d’octubre han mort 20 moto-
ristes, 5 ciclistes i 7 vianants, mentre 
que en el mateix període de l’any pas-
sat havien mort 41 motoristes, 8 ciclis-

tes i 11 vianants. Tot i la reducció regis-
trada enguany en aquests grups més 
fràgils, aquestes víctimes mortals repre-
senten un 35% del total de morts, tot i 
que tenen un pes molt inferior en la mo-
bilitat.  

En aquest sentit cal continuar refor-
çant les mesures de protecció cap a 
aquest col·lectius i una conducció com-
partida respectuosa a les carreteres.  

A banda, cal destacar que aquest any 
hi ha un repunt en el nombre de víctimes 
mortals en lesfurgonetes, amb 12 víctimes 
mortals enguany pels 9 de l’any passat. 
Davant d’això, Trànsit recorda la impor-
tància del manteniment dels vehicles i de-
mana també als professionals del trans-
port que, sobretot en trajectes de llarg 
recorregut, s’aturin almenys cada dues 
hores. 
 
Accidents amb un vehicle sol 
 
Es manté també la tendència a l’alça 
dels accidents mortals amb un únic ve-
hicle implicat.  

Enguany fins al 31 d’octubre, 34 dels 
83 accidents mortals han ocorregut amb 
un sol vehicle, el que suposa el 41% del 
total de sinistres, mentre que l’any passat 
en el mateix període aquest tipus d’acci-
dents suposaven el 34% de la sinistralitat 
mortal i al 2010 un 27%. 

Convé destacar que els sinistres en 
solitari solen estar relacionats amb dis-
traccions durant la conducció o amb la 
velocitat excessiva, i per tant es fa una 
crida a eradicar les desatencions i l’ús del 
mòbil al volant i també a respectar els lí-

El nombre de morts baixa un 
42% respecte a l’any passat.
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mits, atès que són conductes que pro-
voquen morts. 
Si analitzem les morts per tipus de dia 
de la setmana, observem que 48 de 
les 91 víctimes mortals registrades, un 
52,7%, són en cap de setmana o fes-
tiu. 
 
Morts per demarcacions 
 
Pel que fa a demarcacions, a les qua-
tre hi ha hagut una reducció de les víc-
times mortals respecte l’any passat.  

Les majors disminucions es regis-
tren a Barcelona i Tarragona, amb una 
caiguda del 43,8% i el 41%, respectiva-
ment, en comparació amb el 2019. A 
Lleida i Girona, el descens és del 
40,7%. Si es compara amb el 2010, la 
demarcació gironina aquesta registra la 
reducció més important, del 70,9%. 

 

PRESENTACIÓ DEL PACTE  
NACIONAL PER LA MOBILITAT 
SEGURA I SOSTENIBLE

El Pacte Nacional per la Mobilitat 
Segura i Sostenible es presenta a la 
Comissió Interdepartamental per a 
la Millora de la Seguretat Viària 
(CIMSV) i a la Taula d'Entitats, 
òrgan configurat pels principals 
agents socials i econòmics que per-
tanyen a àmbits relacionats amb la 
seguretat viària. La presentació 
arriba després que hagi conclòs el 
procés participatiu presencial i on-
line amb la implicació de 224 repre-

sentants.El Pacte és l'acord amb el 
qual Govern, diputacions, món local 
i societat civil i econòmica es com-
prometen a col·laborar i sumar si-
nergies per construir una resposta 
de país als reptes de la mobilitat se-
gura, sostenible, saludable i connec-
tada en línia amb els objectius de la 
Unió Europea, tant pel que fa a la 
Visió Zero com a la lluita contra el 
canvi climàtic i tots aquells efectes 
nocius derivats de la mobilitat.

SEGURETAT VIÀRIA

PROVA PILOT DE SENYALITZACIÓ DE REVOLTS AMB 
ALTA SINISTRALITAT PER ALS MOTORISTES 
Aquesta acció de seguretat viària de 
govern, iniciativa de l’SCT del Departa-
ment d’Interior, s’ha dut a terme de ma-
nera conjunta amb la Direcció General 
d’Infraestructures del Departament de 
Territori i Sostenibilitat (TES) i  ha comp-
tat amb la col·laboració del cos de Mos-
sos d’Esquadra i Anesdor (Associació  
Nacional d’Empreses del Sector de les 
Dues Rodes) –amb qui l’SCT organitza 
el programa de Formació 3.0 - i l’em-
presa TCC de formació viària. La prova 
pilot consisteix en el marcatge de traça-
des en vies on s’ha registrat una alta 
concentració de motoristes i una ele-
vada sinistralitat d’aquest col·lectiu. 
En aquest cas, s’ha detectat i marcat 

sobre l’asfalt amb pintura quina seria la 
millor trajectòria de traçada per als mo-
toristes, a més de reforçar l’avís sobre 
la complexitat del revolt amb senyals 
verticals. S’ha actuat en un total de 22 
revolts, en un tram de 3,7 km de la ca-
rretera BV-2115. Així mateix, s’han 
posat faldons de protecció per a moto-
ristes a les barreres de seguretat. 
L’objectiu del projecte és la reducció de 
la sinistralitat, tenint en compte expe-
riències positives de països europeus 
com Àustria o Luxemburg. En aquest 
sentit, des de l’SCT es farà un segui-
ment individualitzat de cada accident 
que es produeixi a la via on es durà a 
terme la prova pilot. Si els resultats són 

positius, el projecte es podria estendre 
a altres carreteres freqüentades per 
motoristes.
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