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EN ELS DESPLAÇAMENTS LABORALS, CAP RISC

A Catalunya, cada any hi ha més de 30.000 víctimes per sinistre viari, un 40% de 
les quals són víctimes de trànsit en l’entorn laboral. 

En concret, l’any 2017, 14.446 de les 
36.167 persones mortes o ferides per 
accident de trànsit a les carreteres ca-
talanes van ser víctimes en desplaça-
ments de treball. La majoria, en concret 
11.135, es van accidentar en el trajecte 
per anar o tornar de la feina (in itinere), 
però també hi va haver 3.311 persones 
que van tenir l’accident durant la jor-
nada laboral (en jornada). 

Els accidents de trànsit que ocorren 
durant la jornada laboral són respon-
sabilitat de l’empresa i, en conseqüèn-
cia, existeix l’obligació empresarial i la 
necessitat d’intervenir-hi i integrar-la en 
el pla de prevenció de riscos laborals. 
Però, si bé l’empresa és un agent im-
portant en la seguretat viària laboral, la 
seva capacitat d’intervenció és limitada, 
sobretot pel que fa als accidents in iti-
nere, que, de fet, són els més nombro-
sos. Així doncs, la seguretat viària és 
cosa de tots, també en l’àmbit laboral. 

Cal tenir en compte que les vícti-

mes de trànsit van suposar un 13% del 
total de víctimes d’accidents laborals  
(109.835). Amb tot, si ens fixem en la 
gravetat, el percentatge s’eleva: gairebé 
la meitat dels accidents mortals a la 
feina són per sinistre viari. 

En aquest context, la millora de la 
seguretat viària en l’entorn laboral és 
una de les fites del Servei Català de 
Trànsit per reduir el nombre total d’ac-
cidents de trànsit a Catalunya. Així, l’ac-
tual Pla de seguretat viària preveu di- 
verses mesures en matèria de preven-
ció de riscos laborals agrupades en tres 
nivells: investigació i recerca, formació 
en seguretat viària laboral i disseny de 
recursos i material de suport. Entre al-
tres accions, s’han impulsat cursos 
d’autoaprenentatge virtual sobre els ac-
cidents de trànsit in itinere per a tots 
els treballadors de l’Administració, cur-
sos presencials de seguretat viària en 
jornada per a col·lectius de conductors 
en diferents organismes, un curs de se-

guretat viària laboral online per a tre-
balladors i empreses, i s’han editat dues 
guies: «La seguretat en els desplaça-
ments per anar i tornar de la feina» i 
«La seguretat en els desplaça- ments 
amb vehicles durant la jornada de tre-
ball». 

Com que la seguretat viària a l’en-
torn laboral és una matèria que té im-
plicacions tant en l’àrea de la seguretat 
viària com en l’àmbit de la prevenció 
de riscos laborals, es treballa sobre la 
base de polítiques de cooperació i par-
ticipació amb tots els agents implicats 
d’ambdues àrees. L’objectiu últim és mi-
llorar la mobilitat i reduir la sinistralitat, 
ja que 4 de cada 10 víctimes de trànsit 
tenen l’accident en desplaçaments de 
treball. 

En els desplaçaments laborals, tant 
per anar o tornar de la feina com durant 
la jornada laboral, cap risc! 

 
 

FONT: INFOTRANSIT

Barcelona

encarte-junio19.qxp_Maquetación 1  21/5/19  12:08  Página 2



Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 
Font: www.recuperapunts.cat 

Ni tan sols l'arribada a principis d'a-
quest any dels nous examinadors ha 
servit per arreglar un problema que 
existia abans que esclatés el conflicte 
dels examinadors de Trànsit, però que 
aquest va agreujar. 

Segons la presidenta de la Fede-
ració d'Autoescoles de Barcelona 
(FAB), Teresita Coll, un conjunt de fac-
tors expliquen la situació actual. «El se-
guiment de la vaga va ser molt massiu 
a Barcelona arribant en molts moments 
al 90% o més. Un altre problema: dels 
16 examinadors fruit de l'última oposició 
lliure que li corresponien a la nostra pro-
víncia, només 13 han pres possessió; i 
al mateix temps s'ha reduït el nombre 
màxim de proves de circulació per exa-
minador (de 13 a 12), amb la qual cosa 
ens hem quedat pràcticament com es-
tàvem. Tampoc van bé les hores ex-
tres. 

»Encara que hi ha diners suficients 
per part de la DGT, només un nombre 
reduït d'examinadors accedeixen a tre-
ballar tots els dies a la tarda i, en aquest 

moment, hi ha moltes dificultats en els 
centres desplaçats. A sobre, el desga-
vell administratiu de la prefectura és 
complet, per culpa de la manca de per-
sonal ». 

 
EFECTE CONTRAPRODUENT 
 
«Barcelona examinava en cicles de 8 
dies, amb una presentació d'alumnes 
per professor restringida per adaptar-
nos a la capacitat de la Prefectura. 
Quan van arribar els nous examinadors, 
la Prefectura va establir cicles de 7 dies, 
però l'efecte ha estat contraproduent 
perquè molts alumnes s'estan quedant 
sense examen. 

»Precisament les hores extres ser-
vien per evitar aquesta circumstància 
però ha entrat en joc un altre factor: el 
calendari de vacances dels examina-
dors», explica la màxima responsable 
de la FAB. 

 
LES AUTOESCOLES NECESSITEN 
MÈS EXÀMENS 

 
Coll ha demanat reiteradament un 
acord tripartit (entre les autoescoles, els 
examinadors i Trànsit) per acabar amb 
la bossa de les proves pendents, la 
quantitat coneix perfectament la DGT. 
«Ens han dit que la borsa no ha crescut, 
però això és tant com reconèixer que 
no ha baixat, la qual cosa és intolerable; 

a més, «s'està fomentant un sistema 
pervers: a cada cicle d'examen les au-
toescoles de Barcelona presenten 
1.900 professors (és una barbaritat), 
molts d'ells contractats en altres provín-
cies, simplement per poder dur alum-
nes a l'examen. (Però clar, cal 
comprendre als centres de formació 
vial, que volen a qualsevol preu que els 
seus alumnes s'examinin.) Si a això afe-
gim el fet que les presentacions dels as-
pirants es gestionen encara d'una 
manera manual, per un funcionariat 
molt minvat d'efectius, el panorama és 
insostenible ». 
 
ACABAR AMB LA BOSSA DE PRO-
VES ENCARA PER FER 

 
Pel que sembla, la DGT enviarà 4 exa-
minadors itinerants a Barcelona, per-
què reforcin el servei durant maig, juny 
i juliol, però la presidenta de la FAB 
creu que la solució a aquest problema 
endèmic és un pacte urgent i puntual 
basat en la bona voluntat de tots, amb 
un objectiu prioritari: acabar amb la 
bossa de proves de circulació encara 
per fer. «El que demanem és que du-
rant un temps (només el necessari per 
posar fi a aquest problema majúscul) 
els examinadors accedeixin a avaluar 
13 proves, en comptes de 12, i que s'a-
puntin en massa a les hores extres; 
calen mesures de xoc». 

EXAMINADORS DE TRÀNSIT:  
LA FAB DEMANDA MESURES DE XOC 

La bossa de proves de circulació pendents, produïda en gran part per la vaga dels 
examinadors de 2017, no ha disminuït encara a Barcelona. 

AUTOESCOLES
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