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La directora del SCT, Eugenia Doménech, valora de manera
positiva la contribució del permís per punts en la reducció de la
sinistralitat viària a Catalunya

Doménech va destacar que el permís
per punts, juntament amb altres mesu-
res com el Pla Integral contra la Velo-
citat Excessiva (PIVE) ha contribuït a
una reducció de gairebé el 50% de les
víctimes mortals en la darrera dècada.

Amb motiu del desè aniversari de la
posada en marxa del permís per punts,
la directora del SCT va fer aquesta valo-
ració en un acte de reconeixement i
agraïment a les víctimes de trànsit i a
les associacions P(A)T i STOP Acci-
dents que participen en els cursos de
recuperació de punts i permís, així com
també a les autoescoles i formadors via-
ris i la FAC (Federació d’Autoescoles de
Catalunya), per la seva participació i im-
plicació en la sensibilització i reeducació
dels conductors infractors. Doménech
va valorar el model català de canvi d’ac-
tituds dels infractors a través del sis-
tema del permís per punts,desenvolupat
per la Càtedra de Formació i Educació
de la UAB.

La directora del SCT va destacar el
canvi de concepte que va suposar
aquest tipus de permís atès que “es va
considerar un contracte social que feia
confiança en els conductors i que po-
sava l’èmfasi en la seva responsabilitat”
i va assenyalar que “el model català in-
cideix sobretot en el canvi d’actituds del
conductors”. En aquest sentit, va subrat-
llar que la participació de les associa-
cions de víctimes i els testimonis de si-
nistres viaris “han estat clau de l’èxit
dels cursos de recuperació de punts”.

Tot i la valoració positiva del permís

per punts per al conjunt de la societat, la
directora del SCT va assenyalar que hi
ha un grup de conductors reincidents
per als quals no ha estat efectiu: “Ens
preocupen els reincidents, conductors
que han perdut el permís més d’una ve-
gada. Hem de repensar què podem fer
amb aquests conductors i per això des
del SCT hem creat un Grup de Treball
de reincidents per valorar quines pro-
postes podem fer per aquest col·lectiu”.

Doménech també va explicar que
el SCT considera que seria positiu per
continuar avançant en matèria de segu-
retat viària, que el model dels cursos de
recuperació de punts i del permís, s’apli-
qués a la formació dels pre-conductors,
amb la participació de testimonis vícti-
mes d’accident de trànsit.

D’altra banda, va ressaltar que des
del SCT s’aposta per l’aplicació d’un
permís per punts d’àmbit europeu, en
què les infraccions que els conductors
estrangers cometen a la nostra xarxa
viària també suposin detracció de punts
o del permís i la inversa.

La directora del SCT va destacar
que des del 2006, a Catalunya s’han re-
tirat 44.627 permisos i més de 6 milions
de punts. Tanmateix, també va anunciar
que la principal causa per tipus d’infrac-
ció ha estat la velocitat excessiva, que
ha suposat la retirada d’un 40% del total
de punts.

Pel que fa als cursos de recupera-
ció, al llarg d’aquest decenni, el SCT, en
el marc de les seves competències ha
ofert 10.751 cursos de sensibilització i

reeducació i hi han participat 113.929
conductors.

A l’acte celebrat a la seu del Depar-
tament d’Interior van assistir víctimes de
trànsit, representants de les associa-
cions P(A)T i STOP Accidents que parti-
cipen en els cursos de recuperació de
punts i permís, així com també d’autoes-
coles, de la FAC i de la Càtedra de For-
mació i Educació de la UAB, als quals
Doménech va expressar el seu agraï-
ment per la seva dedicació, implicació i
contribució a l’eficàcia d’aquest sistema
de permís.

Des de les associacions de vícti-
mes van insistir que tot i els resultats
positius del permís per punts, el model
ha d’avançar perquè les víctimes de si-
nistres viaris continuïn reduint-se en els
propers anys i es pugui assolir l’objectiu
de sinistralitat zero. També van subrat-
llar la importància de la formació viària
abans d’obtenir el permís de conduir.

Per la seva banda, des de la FAC
s’ha posat èmfasi en la necessitat de
buscar solucions per a la problemàtica
dels conductors reincidents.

PERMÍS PER PUNTS

La directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugenia Doménech, va fer un balanç positiu
dels deu anys d’implantació a Catalunya del permís per punts.
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a

El Conseller d’Interior, Jordi Jané, va
presentar la nova campanya per preve-
nir els accidents de trànsit que ha posat
en marxa el departament d’Interior i el
Servei Català de Trànsit (SCT) amb el
lema Al volant, tria el bon camí. 

La campanya té l’objectiu de cons-
cienciar els ciutadans sobre els riscos de
la conducció i reduir els accidents de tràn-
sit. 

La campanya es va posar en marxa
el 14 de juliol i s’allargarà fins al 31 de
desembre, i inclou l’emissió d’anuncis a
ràdio, televisió, premsa, internet i cinema.
L’espot consisteix en dues històries, ba-

sades en fets reals, que es creuen tràgi-
cament en un accident de trànsit. Els pro-
tagonistes acaben sent víctimes de les
seves imprudències al volant: les distrac-
cions, el consum d’alcohol i el no ús dels
sistemes de seguretat passiva.

Jané va afirmar: “És una campanya
que no deixarà indiferent. No hi ha una
vareta màgica que ens digui com reduir
els accidents de trànsit però la campanya
té un doble objectiu: conscienciar de les
causes dels accidents i de la cruesa del
que comporten”. 

En aquest sentit, el conseller d’Inte-
rior va explicar que en el que portem d’any

s’han registrat 61 accidents amb 83 vícti-
mes mortals el que suposa una disminu-
ció respecte el mateix període del 2015
quan hi va haver 77 sinistres amb 88
morts. Tot i aquesta reducció, Jané ha
manifestat que no s’ha de caure en el co-
foisme ni en l’autocomplaença. “Tenim
massa accidents i víctimes. Entre tots
hem de capgirar aquesta situació. Està a
les nostres mans evitar molts accidents i
molt de sofriment”, va dir. 

Aquesta campanya publicitària és
una peça més de la resta de mesures del
Servei Català de Trànsit que s’han posat
en marxa per reduir la sinistralitat.

Jané: És una campanya de trànsit que no deixarà
indiferent perquè encara tenim massa accidents i
víctimes

Es tracta d’una aplicació mòbil, disponible tant en català
com en castellà, de caràcter informatiu, senzilla, clara, in-
tuïtiva i de fàcil navegació a disposició de tothom de forma
gratuïta amb la finalitat d’obtenir informació bàsica sobre
el permís per punts, els centres que imparteixen els cursos,
els cursos programats i els centres informadors existents.
L’aplicació ofereix també la possibilitat de consultar totes
les notícies relacionades amb el permís per punts i la se-
guretat viària publicades al portal
www.recuperapunts.cat.A més, l’aplicació disposa d’un
accés a la zona d’alumnes on aquests poden accedir amb
les seves claus personalitzades (facilitades a través del

centre on han realitzat
el curs) per tal de con-
sultar la seva docu-
mentació del curs.

Cal destacar que
l’aplicació està relacio-
nada amb el portal d’in-
formació www.recupe-
rapunts.cat motiu pel qual la seva informació s’actualitza
automàticament quan s’actualitza el portal d’informació

Des del dia 30 de juny de 2016 aquesta aplicació mòbil
està disponible a Google Play per a poder ser instal·lada als
dispositius Android. Al llarg del segon semestre del 2016 es
preveu que estigui disponible també per a dispositius Iphone
a través de App Store.                

Nova app permís per punts

SEGURETAT VIÀRIA

El conseller d'Interior va presentar la nova campanya de trànsit sota el lema "Al volant, tria el bon
camí"


