
SEGURETAT VIÀRIA LABORAL: UNA FEINA 
COMPARTIDA

L’any 2020, un any marcat per la pan-
dèmia de la COVID-19 i el seu impacte 
en la mobilitat, els accidents viaris labo-
rals van baixar en conjunt un 35,6% res-
pecte a les xifres registrades el 2019. 
Tot i la reducció, en total hi va haver a 
Catalunya 10.362 accidents de trànsit 
en l’entorn de la feina, dels quals 7.874 
van passar en els trajectes d’anada i 
tornada de la feina i 2.488 en jornada. 
Un 80,6% d’aquests sinistres van pas-
sar a la demarcació de Barcelona; Gi-
rona va registrar 881 accidents de 
trànsit laborals, 700 Tarragona i 426 
Lleida. 

En funció de la lesivitat de les vícti-
mes, tot i que la majoria d’accidents van 
ser lleus, n’hi va haver 30 que van ser 
mortals (10 en jornada i 20 in itinere),  7 
menys que l’any anterior. Els accidents 
greus, un total de 151, es van reduir un 
36,55% en comparació amb el 2019. 

Els sectors d’activitat que durant el 
2020 van registrat més accidents en jor-
nada o in itinere i que van suposar baixa 
mèdica van ser: comerç a l’engròs i al de-
tall; transport terrestre; serveis de menjar 
i begudes; Administració pública, Defensa 
i Seguretat Social obligatòria, i activitats 
sanitàries. 
 
Com s’ha de continuar avançant en 
la prevenció d’accidents? 

 
Cal tenir en compte que factors com el 
teletreball o la flexibilització en els hora-
risd’entrada i sortida de la feina, si es 
converteixen en característiques estruc-
turals dels llocs de treball, poden tenir 
un impacte positiu tant en aquestes 
dades de sinistralitat viària laboral com 
en les congestions de les hores punta, 
com ja s’ha pogut comprovar des de l’i-
nici de la pandèmia. 

La millora de la seguretat viària labo-
ral ens implica a tots: administracions, 

empreses i treballadors, i per això és una 
feina compartida. En aquest sentit, per 
continuar fent avenços també és neces-
sari que les empreses incorporin la segu-
retat viària en la seva gestió empresarial 
i que la prevenció d’accidents de trànsit 
ocupi un lloc prioritari en la prevenció de 
riscos laborals. 

Des de l’SCT continuem treballant en 
aquesta matèria i des del 2015 hem arri-
bat a més de 1.000 treballadors de l’Ad-
ministració amb un curs d’autoaprenen-
tatge virtual sobre accidents de trànsit in 
itinere. A més, en col·laboració amb l’Ins-
titut Català de Seguretat i Salut Laboral 
(ICSSL) estem elaborant una formació en 
línia sobre seguretat viària laboral adre-
çada a les empreses i els treballadors. 

D’altra banda, conjuntament amb el 
Departament de Treball, s’han posat ma-
terials a disposició de tots els agents im-
plicats en el món laboral per contribuir en 
la sensibilització sobre la seguretat viària. 
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Cada 28 d’abril se celebra el 
Dia Internacional de la Segure-
tat i la Salut en el Treball i en-
guany, des del Servei Català de 
Trànsit (SCT), volem continuar 
donant visibilitat a les víctimes 
de trànsit en l’entorn laboral per 
contribuir a augmentar la segu-
retat en els desplaçaments de 
treball, ja siguin in itinere, per 
anar o tornar de la feina, o en 
jornada, per motius laborals. 
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a Font: www.recuperapunts.cat 

SEGURETAT VIÀRIA

L'objectiu d'aquest canvi és oferir als 
consumidors una informació més com-
pleta sobre les característi-
ques dels pneumàtics. 
 
S'han reestructurat els apar-
tats de resistència de roda-
ment i de comportament de 
la frenada en carreteres mu-
llades. Amb això s'aconse-
gueix que les etiquetes 
siguin més clares i fàcils 
d'interpretar. Aquesta nova 
norma també inclou els 
pneumàtics dels vehicles in-
dustrials (classe C3). 
 
Més pictogrames 
 
Les noves etiquetes inclouran dos nous 
pictogrames, per indicar si l'adherència 
d'aquest pneumàtic és adequada per a 
la neu i compleix amb les normes euro-
pees (el conegut test del floc de neu) i 
si ofereix una bona tracció amb gel 

(complint els nous estàndards de quali-
tat ISO). 

Amb codi QR 
 
A partir de maig, els consumidors po-
dran accedir a informació addicional a 
través d'un codi QR situat a la part su-
perior dreta de l'etiqueta. Aquest enllaç 
portarà a una base de dades de la Unió 
Europea, l'EPREL (sigles en anglès, 

per a la base de dades de pro-
ductes europeus per a l'etique-
tatge energètic). 

Aquí estarà disponible tota 
la informació relacionada amb el 
producte comprat, a més de les 
diferents classificacions dels 
pneumàtics i dades sobre el pro-
cés productiu. Tota aquesta in-
formació és inclosa pels propis 
fabricants dels pneumàtics. 

 

PER ALS PNEUMÀTICS DE LA UE:   
NOVA ETIQUETA

A partir de maig de 2021, entra en vigor en els països de la Unió 
Europea la nova normativa per a les etiquetes dels pneumàtics. Millorar la seguretat  

viària i reduir l'impacte  
mediambiental 
 
En el seminari on line organitzat per 
AFANE (Agrupació de Fabricants de 
Pneumàtics, abans Comissió de Fabri-
cants de Pneumàtics), Ana Blanco, 
sotsdirectora adjunta de Circulació de la 
Direcció General de Trànsit (DGT), ha 
destacat que els pneumàtics són "molt 
eficaços" en l'estabilitat del vehicle, en la 
reducció de la distància de frenada i en 
la disminució de el risc de "aquaplaning". 

Per això, Blanco ha valorat de forma 
positiva l'etiqueta dels pneumàtics a partir 
de l'1 de maig: "És molt útil per donar in-
formació al consumidor sobre quin és el 
millor pneumàtic per al seu vehicle. L'ob-
jectiu és disminuir la sinistralitat a la carre-
tera (1.755 morts el 2019, segons l'última 
dada de la DGT) i reduir l'impacte ambien-
tal minimitzant, per exemple, el soroll ". 

 
Els professionals, també. 
 
La representant de la DGT també ha su-
bratllat la importància que té que els pro-
fessionals de sector coneguin el nou 
etiquetatge, per conscienciar de la im-
portància que tenen els pneumàtics tant 
en la seguretat viària com en la sosteni-
bilitat. 

Segons l'estudi "Valoració de l'Eti-
queta Europea per l'Instal·lador", que han 
elaborat s'afanyi i l'empresa GIPA, el 97% 
dels treballadors relacionats amb els pneu-
màtics sap què és l'etiqueta, encara que 
només el 14% sap amb certesa que el nou 
disseny entra en vigor pròximament.  
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