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El Servei Català de Trànsit coordina a Catalunya una 
campanya de control de motoristes

El Servei Català de Trànsit (SCT) va co-
ordinar amb Mossos d’Esquadra i Poli-
cies Locals una campanya preventiva
de controls intensius del col·lectiu mo-
torista entre el 9 i el 15 de maig. En
aquest sentit, els agents de la Policia
de la Generalitat van realitzar els ano-
menats controls PREMOT (PREvenció
MOToristes) en què van dur a terme
una estratègia operativa de vigilància
als motoristes com a infractors, però
també com a possibles víctimes de con-
ductes de risc dels conductors de la
resta de vehicles. En les zones urba-
nes, els controls es van centrar princi-
palment en la vigilància de l’ús del casc.   

En aquests controls es va distribuir
als motoristes el fulletó amb consells
viaris “A la moto, conducció intel·ligent”,
que l’SCT ha editat en català, castellà,
francès, anglès i alemany. Senyalitza
sempre amb els intermitents i Mantén
la distància de seguretat per als moto-
ristes urbans; Posa’t jaqueta, botes i
guants de protecció i No facis avança-
ments temeraris per als motoristes de
carretera, són alguns dels consells que
inclou aquest material que pretén dis-

suadir els usuaris dels vehicles de dues
rodes d’adoptar conductes de risc, in-
formar-los dels perills a què estan ex-
posats i apel·lar-los a una conducció
cívica i responsable al manillar.

Aquesta campanya se suma a les
actuacions endegades per aconseguir
reduir la sinistralitat dels vehicles de
dues rodes que en els darrers anys no
ha registrat els indicadors de reducció
de l’accidentalitat en general. A més,
les motocicletes i els ciclomotors parti-
cipen a Catalunya en un 10% de la mo-
bilitat, però estan presents en el 40%
dels sinistres amb morts i ferits greus.

Concretament l’any 2015 van morir a
les carreteres catalanes 49 motoristes
i 333 van resultar ferits greus i enguany,
des de l’1 de gener, hi ha hagut 7 vícti-
mes mortals i 112 ferits greus en sinistre
viari de motocicleta o ciclomotor. En
zona urbana al 2015 hi van haver 492
motoristes morts i ferits greus. 

Aquesta estratègia operativa de vi-
gilància als motoristes s’emmarca a
més en el conjunt de deu mesures d’im-
pacte que el departament d’Interior ha
posat en marxa des de principi d’any
per reduir el repunt de sinistralitat re-
gistrat el 2015. Així, al llarg d’aquest
2016, es portaran a terme fins a 14
campanyes preventives i integrals de
les policies de Trànsit de Catalunya i
aquesta en què es va controlar l’ús del
casc és la sisena que es realitza. En
aquests controls intensius i massius es
fa especial atenció als següents factors
de risc que concorren en l’accidentalitat:
velocitat excessiva o inadequada,  les
distraccions (en especial, ús de mòbils),
alcohol, drogues i psicofàrmacs, ele-
ments de seguretat passiva (casc, cin-
turó, sistemes de retenció infantil). 

El Servei
Català de
Trànsit i
Anesdor,
l’associa-

ció nacional d’empreses del sector dues rodes, imparteixen
aquest 2016 una nova edició del programa Formació 3.0 per
a motoristes a peu de carretera amb l’objectiu d’augmentar la

seguretat viària d’aquest col·lectiu. Concretament, es tracta
d’una activitat formativa gratuïta que es fa en carreteres que
els caps de setmana registren una alta concentració de moto-
ristes, o bé en punts de la xarxa viària secundària on hi ha
més risc d’accidentalitat, amb la finalitat que els motoristes en
ruta millorin la tècnica i augmentin la seguretat al manillar. For-
mació 3.0 compta també amb el suport dels Mossos d’Esqua-
dra.

Formació 3.0 per a 
motoristes en ruta
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a

Beneficis i potencial d’implantació del vehicle elèctric a sis 
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

La salut ambiental dels ciutadans és un
assumpte que comença a ser de pri-
mera necessitat (Recordem que cada
disminució de 10mg/m3 en el número
de partícules contaminants de l’aire
augmenta mig any l’esperança de vida).
En aquesta línia, a la comarca del bar-
celonès, s’ha fet un estudi dels avantat-
ges de l’aplicació del vehicle elèctric en
l’àmbit de sis poblacions del seu terri-
tori: Barcelona, Badalona, L’Hospita-
let de Llobregat, Montcada i Reixac,
Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma
de Gramenet.

Aquest interessant estudi mostra
que hi ha dos factors essencials per a
una bona implantació d’aquest tipus de
vehicle entre els seus ciutadans: El so-
brecost que suposa sobre altres tipus
de vehicles que fan servir combustibles
convencionals i la disponibilitat d’apar-
cament amb punts de recàrrega.

D’una banda hi ha una evident re-
lació directa en la compra de vehicle
elèctric amb el percentatge de sobre-
cost, que segons l’estudi no pot sobre-
passar el 30% tenint en compte que l’a-
dopció d’un cotxe elèctric suposa clars
estalvis posteriors en matèria de, per
exemple, combustible, manteniment
mecànic, taxes i aparcament. I fins a
un 76% de la població estaria disposat
a comprar un cotxe elèctric si el preu
no suposa cap tipus de cost extra rela-
cionat amb l’anterior.

El segon factor fonamental és la
disponibilitat de places d’aparcament a
les que els ciutadans poden accedir per
poder recarregar les bateries. Les zo-
nes on es preveu una pitjor implantació
de vehicle elèctric són les que tenen
més dificultats per aconseguir que les
seves infraestructures disposin d’aquest

tipus d’estacionament. Però s’han de-
tectat oportunitats per la instal·lació de
punts de recàrrega en certes àrees del
Barcelonès, recordem també que a Bar-
celona capital, hi ha més de 200 punts
de recàrrega en aparcaments.

Cal destacar d’aquest estudi les
previsions optimistes pel que fa a la re-
ducció de contaminació ambiental i
acústica a mesura que puja la implan-
tació en el percentatge del cotxe elèc-
tric. Segons l’OMS hi ha 7 milions de
morts a l’any causades per la contami-
nació atmosfèrica. Si els escenaris de
demanda de vehicles elèctrics definits
en aquest document es compleixen, es
podria aconseguir una reducció d’emis-
sions d’òxids de Nitrogen (NOx) de fins
a un 10% i de partícules (PM10) fins
un14%, més un màxim de 18% per
GEH , en tan sols 5 anys. Imaginem el
que això pot suposar en un país com
Noruega que preveu arribar a un 100%
de mobilitat elèctrica en menys de 10
anys: menys malalties pulmonars, al·lèr-
gies i control dels índexs de mortalitat
com a conseqüència de la contaminació
per carburants.

Per tant, segons l’estudi, les em-
preses i ajuntaments poden aplicar una

sèrie de mesures que afavoreixin l’ad-
quisició de vehicles elèctrics purs. Ac-
tuacions centrades en facilitar l’accés
a zones d’aparcament amb punts de
recàrrega. Tenint en compte una previ-
sió de reducció del preu en comparació
dels que utilitzen Gasolina o Diesel i
les ajudes destinades a subvencionar
l’adquisició d’aquest tipus de vehicle.
Es preveu una predisposició creixent
per part dels ciutadans a fer el canvi
cap a la mobilitat elèctrica. 

MOBILITAT

El Servei Català de Trànsit
posa en funcionament dos
radars per tram al carril
bus-VAO de la C-58

A través d'aquest sistema de con-
trol de la velocitat mitjana en amb-
dós sentits es controlarà la
velocitat per augmentar la segure-
tat de la infraestructura

El Servei Català de Trànsit
(SCT) va posar en funcionament el
20 de maig, dos radars per tram al
carril bus-VAO de la C-58, un en
cada sentit de la marxa. La instal·la-
ció d’aquest sistema de control de
la velocitat mitjana en aquesta via
destinada principalment a la circula-
ció de transport públic i vehicles amb
alta ocupació té l’objectiu d’augmen-
tar la seguretat de la infraestructura
i la dels usuaris que la utilitzen.


