
El Servei Català de Trànsit va coordi-
nar des del 21 de gener fins el 27, amb 
les policies de trànsit del cos dels Mos-
sos d’Esquadra i Policies Locals, una 
campanya preventiva de control de les 
distraccions al volant i el respecte per 
les indicacions dels semàfors. 

Aquesta és la primera campanya 
d’aquest tipus que es realitza aquest 
2019 i la segona de les 17 campanyes 
preventives previstes per a aquest any. 

 Al llarg del 2018, es van realitzar 
tres campanyes de prevenció de dis-
traccions, dues programades dins el 
calendari establert - una al mes de 
març i l’altre al novembre, i una tercera 
de caràcter extraordinari, que es va dur 
a terme durant un cap de setmana del 
mes de novembre. En total es van im-
posar 7.311 denúncies. D’aquestes: 

 Un 62,4% han estat imposades 
per conduir utilitzant dispositius de te-
lefonia mòbil o qualsevol altre sistema 
de comunicació d’utilització manual del 
conductor, un 31,3%, per incompliment 
de les obligacions indicades per un se-
màfor i un 6,2%, per circular amb un 

vehicle utilitzant pantalles visuals in-
compatibles amb l'atenció permanent 
a la circulació. 
  
Les distraccions, el principal factor 
concurrent en els accidents 

  
Al 2018, el 23% de l’accidentalitat amb 
víctimes va ser per distraccions. 

 Aquest és el motiu pel qual el SCT 
insisteix en dur a terme aquestes cam-
panyes de conscienciació i control per 
part de les policies de trànsit. Les dis-
traccions causades pels telèfons mò-
bils són les que estan tenint conse-
qüències més tràgiques a les 
carreteres. 

  
Quines són les sancions? 
  
Aquestes infraccions per conduir mani-
pulant dispositius mòbils, GPS o d’al-
tres que es consideren incompatibles 
amb l'obligatorietat d’atenció perma-
nent a la conducció, són de caràcter 
greu i suposen una sanció econòmica 
de 200 euros i la detracció de 3 punts 

del permís. En 
el cas dels se-
màfors, el fet 
de no respec-
tar-los, és 
també una in-
fracció de ca-
ràcter greu i 
suposa una 
sanció econò-
mica de 200 
euros i la pèr-
dua de 4 punts 
del permís.

PER LA TEVA SEGURETAT I LA 
DELS ALTRES, NO ET DISTREGUIS

MOBILITAT

El 99% dels conductors d'un vehicle 
elèctric assegura que no tornaria a 
comprar-se un cotxe de combustió, 
segons la primera Enquesta Nacio-
nal d'Usuaris de Vehicle Elèctric de 
la consultora All Media Consulting i 
el proveïdor de serveis de mobilitat 
elèctrica Electromaps. 

Segons la mostra, en què han par-
ticipat 1.312 conductors de de cotxe, 
la mesura més atractiva per impulsar 
aquests vehicles alternatius és (per al 
el 38% d'ells) la millora de la capacitat 
de la bateria. Altres iniciatives per mi-
llorar la mobilitat elèctrica són suprimir 
l'IVA en la compra del vehicle (per al 
22%), així com un increment dels 
punts de recàrrega (18%). 

El perfil mitjà de conductor de ve-
hicle elèctric correspon, majoritària-
ment, homes d'entre 35 i 54 anys 
(72%), una proporció que arriba al 
93% si són considerats tots els rangs 
d'edat. 

En el 85% dels casos ha finalitzat 
els estudis superiors, professionals o 
universitaris, enfront d'un 13% que ha 
cursat estudis de secundària. 

Preguntats per on recarreguen els 
seus vehicles, vuit de cada deu dis-
posen d'un punt a casa seva. El 74% 
l'utilitza diàriament en rutes interurba-
nes i el 66% per recórrer distàncies 
entre 20 i 100 quilòmetres, d'acord 
amb l'estudi. 
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El 99% dels conductors 
d'un vehicle elèctric  
assegura que no  
tornaria a comprar-se 
un cotxe de combustió
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 

L’any 2018 256 persones van morir en 
229 accidents de trànsit al conjunt de la 
xarxa viària catalana, la qual cosa re-
presenta un increment del 7% pel que 
fa a víctimes mortals i d’un 8% quant a 
sinistres mortals en relació amb l’any 
anterior. 

Del total de víctimes mortals regis-
trades el 2018, 185 van perdre la vida 
en zona interurbana i 71 en zona ur-
bana. Quant al nombre d’accidents mor-
tals, 159 van tenir lloc en carreteres i 
autopistes i 70 dins de municipis. 

Respecte al 2010, any de referèn-
cia de compliment de l’objectiu estratè-
gic de reducció de víctimes, continua 
la tendència decreixent i es registra un 
25% menys de víctimes mortals i un 
25% menys d’accidents mortals. 

Cal dir que aquestes dades de si-
nistralitat s’han registrat en un context 
de creixement de la mobilitat dels da-
rrers anys. En concret, la mobilitat du-
rant el 2018 ha augmentat un 2% res-
pecte a l’any 2017 i s’ha assolit un nivell 
similar al d’abans de la crisi. 
 
Més víctimes mortals a Barcelona, 
Girona i Tarragona 
 
Barcelona,Girona i Tarragona han regis-
trat un increment de les víctimes mor-
tals el 2018 en comparació amb l’any 
anterior. En concret, a Barcelona han 
perdut la vida 119 persones, tres més 

que el 2017; a Girona les víctimes mor-
tals han estat 48, cinc més que l’any an-
terior; i a Tarragona hi ha hagut 54 
morts per sinistre viari, nou més que el 
2017. Lleida, en canvi, amb 35 morts 
per accident de trànsit, ha registrat una 
víctima mortal menys que l’any anterior. 

  
Més sinistralitat de vehicles sols i 
distraccions com a principal factor 
concurrent 
 
En els accidents en zona interurbana, 
han incrementat un 30% els morts en 
accidents en els quals només hi ha im-
plicat un sol vehicle, fet que pot indicar 
la presència de velocitat excessiva, dis-
tracció i tòxics. Entre els factors concu-
rrents que són darrere dels sinistres 
mortals, les distraccions, sobretot les re-
lacionades amb l’ús dels mòbils, es 
mantenen al capdavant: amb una pre-
sència del 23% en el total dels acci-
dents amb víctimes, continuen sent el 
primer factor concurrent de sinistralitat. 

 
Mortalitat dels col·lectius vulnera-
bles  
 
De les 185 persones mortes l’any pas-
sat a la xarxa viària interurbana cata-
lana, 39 eren motoristes, 6 menys que 

l’any anterior, i 2 ciclistes, 9 menys que 
el 2017. En canvi, hi ha hagut un incre-
ment significatiu dels vianants atrope-
llats, ja que s’ha passat de cinc 
persones mortes per atropellament el 
2017 a 17 l’any passat. També es cons-
tata un augment destacat de la mortali-
tat en els majors de 74 anys (de 7 
víctimes mortals el 2017 a 23 l’any pas-
sat). 
  
Pla de contenció 
 
A partir del mes d’abril, es va implemen-
tar un Pla de contenció dels accidents 
mortals en carretera, que va focalitzar 
l’acció de control policial en els factors 
concurrents velocitat, alcohol i drogues 
i distraccions, en les vies de més afluèn-
cia de vehicles. Fruit d’aquest Pla, s’ha 
produït una moderació en el creixement 
de l’accidentalitat mortal durant els 
mesos següents. Així, durant el període 
d’abril a desembre es constata la reduc-
ció d’un 18% en els trams prioritzats, 
mentre que aquests mateixos trams 
presentaven un increment del 46% en 
el nombre de víctimes mortals abans 
del Pla de contenció. 

Totes les dades d’aquesta informa-
ció del balanç de la sinistralitat del 2018 
són provisionals i a 24 hores.

256 PERSONES VAN MORIR EN ACCIDENT DE  
TRÀNSIT A CATALUNYA EL 2018

SEGURETAT VIÀRIA

Les víctimes mortals van aug-
mentar l’any passat un 7% res-
pecte del 2017.
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