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Mossos d'Esquadra i Policies Locals
vigilaran sobretot les condicions ad-
ministratives, del servei i dels vehi-
cles d'aquest tipus de transports.

L’ús del cinturó de seguretat és
obligatori per a tots els ocupants i a
tots els vehicles –també als autocars
i autobusos- així com a tots els tra-
jectes.

El Servei Català de Trànsit (SCT)
va posar en marxa juntament amb
Mossos d’Esquadra i Policies Locals
una campanya preventiva de controls
intensius de transport escolar i de
menors i també de viatgers la set-
mana del 17 al 23 de setembre, tant
en zona interurbana com en zona ur-
bana.

Aspectes que es controlaran

Els agents van vetllar per garantir la
seguretat en aquest tipus de trans-
ports controlant-ne sobretot les condi-
cions administratives, del servei i dels
vehicles.

En concret, van vigilar si disposa-
ven d’una autorització administrativa es-
pecífica per realitzar el transport; l’ús
dels sistemes de seguretat passiva; si
cada passatger comptava amb una
plaça o seient; el compliment de les pa-
rades o itineraris fixats; si es viatjava
amb un acompanyant de transport es-
colar o cap a centres d’educació espe-
cial; o bé si es reservaven les places
pròximes a les portes de servei a per-
sones de mobilitat reduïda, entre d’al-
tres.

Així mateix, i en quant a les condi-
cions dels vehicles, es van denunciar

aspectes com realitzar un servei amb
un vehicle de més antiguitat de la mà-
xima permesa, l’incompliment de les
prescripcions tècniques sobre l’acces-
sibilitat de persones amb mobilitat re-
duïda, l’incompliment de l’obligació de
subscriure les assegurances precepti-
ves, o no disposar del rètol indicatiu de
transport escolar, entre d’altres.     

La campanya preventiva de con-
trols de transport escolar i de menors
així com de viatgers va ser la tretzena
campanya preventiva i integral que co-
ordina enguany el Servei Català de
Trànsit, després de les ja realitzades
de seguretat passiva, drogo-alcoholè-
mia, camions, distraccions, velocitat i
motocicletes, entre d’altres. En total,

aquest 2018, s’han planificat un total
de disset campanyes, que incideixen
en els principals factors de sinistralitat.
Enguany, durant el mes d’abril ja es va
dur a terme una campanya específica
de controls intensius de transport es-
colar i de menors en el període comprès
entre el dia 4 i 8. En total, es van aturar
138 vehicles i s’hi van imposar 25 de-
núncies.

Accions complementàries per refor-
çar la campanya

Els usuaris seran informats d’aquesta
campanya policial a través de tres mis-
satges publicats als panells situats a les
carreteres catalanes al llarg de la set-
mana:

- CONTROLS TRANSPORT ESCO-
LAR i CONTROLS TRANSPORT
VIATGERS
- CORDA’T SEMPRE EL CINTURÓ
- EL CINTURÓ ET SALVA LA VIDA

A més, l’organisme va difondre a les
xarxes socials el material audiovisual
que porta per títol “A l’autocar, també”.
Com a conseqüència de l’accident de
Freginals el març del 2016, el SCT va
endegar una campanya per recordar a
tota la ciutadania la necessitat de cor-
dar-se el cinturó de seguretat en tots
els vehicles,també en els autocars. En
aquesta acció divulgativa audiovisual
on els infants actuen com a prescrip-
tors, es destaquen les mesures de se-
guretat reglamentàries per a la
protecció dels menors quan viatgen en
vehicles de transport escolar.

NOVA CAMPANYA PREVENTIVA DE CONTROLS 
INTENSIUS DE TRANSPORT ESCOLAR I DE MENORS, I
VIATGERS
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a

SEGURETAT VIÀRIA

CONSELLS PER CONDUIR LA TEVA MOTO PER LA CIUTAT

Amb l'objectiu d'estalviar temps en els
recorreguts per ciutat quan es formen
grans embussos, al voltant de cinc mi-
lions d'espanyols opten per utilitzar la
moto per desplaçar-se. I és que, a més,
del considerable estalvi de temps que
s'obté pel seu ús (entre un 50 i un 70%)
també compta amb altres avantatges
importants per circular per ciutat com la
seva facilitat d'aparcament o la seva efi-
càcia en termes mediambientals, ja
que genera menys emissions contami-
nants que altres vehicles motoritzats.
Perquè puguis circular amb la teva
moto per la ciutat amb total seguretat
ara que comença la "tornada a l'es-
cola", presta atenció als següents con-
sells:

Utilitza un equipament adequat: cal
utilitzar l'equipament pertinent depenent

del recorregut que anem a realitzar. En
qualsevol cas, porta sempre casc -prefe-
riblement integral- i protegeix-te amb una
jaqueta amb proteccions, guants i calçat
tancat.

Sigues prudent: mantingues sempre
una distància de seguretat amb el vehicle
que tinguis davant, mira a banda i banda
girant el cap per detectar a temps els pe-
rills, no avancis mai per la dreta.

Fes-te veure: Utilitza roba de colors
clars, armilla reflectant, tingues els llums
en bones condicions i evita els angles
morts d'altres vehicles.

Aplica una conducció preventiva: re-
gula bé els retrovisors per tenir el major
camp visual per darrere teu. Anticipa't als
moviments dels altres usuaris de la via
per augmentar la teva seguretat.

Adapta't a l'entorn: l'estat de la via,

la densitat del trànsit i la climatologia po-
den alterar la conducció. La pintura de
senyalització, les tapes de clavegueram,
els desperfectes en l'asfaltat, les juntes
de les vorades o els separadors de carrils
són elements que poden provocar un ac-
cident, de manera que cal prestar atenció
a ells mentre circules. A més, quant co-
menci la tardor i l'època de pluges és re-
comanable que redueixis la velocitat i pre-
vegis una major distància de frenada.

Font: Viu la Moto

Després de les vacances d'estiu arriba la tornada a la rutina i a la ciu-
tat, amb els desplaçaments dels seus habitants i les congestions de
trànsit a les vies principals i les seves hores punta.

FORMACIÓ 3.0 PER A MOTORISTES EN RUTA

La quarta edició del programa Formació 3.0 ja és una reali-
tat. Enguany, el programa formatiu per a millorar la conduc-
ció i la seguretat dels motoristes constarà de vuit sessions
repartides per tot el territori.

Els motoristes que vulguin realitzar aquesta activitat for-
mativa, que és de caràcter gratuït, efectuaran un recorregut
amb la seva motocicleta d’uns quinze minuts, acompanyats i
enregistrats pels instructors de la formació. Finalitzats els reco-
rreguts, es visualitzen les imatges i es comenten els detalls
que puguin millorar la conducció del motorista participant per
tal de garantir al màxim la seva seguretat. Quan s’acaba l’acti-

vitat, l’interessat rep la gravació i un full amb deu punts sobre
l’estat tècnic de la motocicleta. Amb la Formació 3.0, es pretén
identificar i corregir, amb l’assessorament de conductors espe-
cialitzats, els errors dels motoristes a fi de millorar la seva tèc-
nica. En les tres edicions anteriors de la formació han participat
1.216 motoristes. Segons les dades recollides al llarg de les
tres últimes edicions del programa Formació 3.0, els errors més
comuns que cometen els  motoristes són: velocitat poc adquada
a l’entorn, traçat incorrecte dels revolts, desconeixement de la
tècnica de frenada, mal aprofitament de l’espai, falta de mante-
niment, etc.


