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LES PREFACTURES PROVINCIALS DE TRÀNSIT  
REOBRIRAN EN AQUELLES PROVÍNCIES QUE ENTRIN 
A LA FASE II DE LA DESESCALADA 

Amb la reobertura de les Prefectures es 
comença a recuperar part dels serveis 
que presta l'Organisme. Moltes de les 
gestions administratives relacionades 
amb vehicles i conductors es poden re-
alitzar per telèfon o mitjançant la seu 
electrònica sense haver de demanar 
cita prèvia ni acudir a la Prefectura Pro-
vincial 

Les Prefectures Provincials de 
Trànsit reobriran en aquelles províncies 
que entrin a la fase II de la desescala-
daLa Direcció General de Trànsit pro-
cedirà a reobrir les Prefectures Provin-
cials i Locals de Tràfic en aquelles 
províncies que entrin a la fase II de la 
desescalada regulada pel Govern en el 
Pla per a la transició cap a la nova nor-
malitat, prevista pel proper dilluns 25 
de maig en nombroses províncies. 

Las Jefaturas Provinciales de Trá-
fico reabrirán en aquellas provincias 
que entren en la fase II de la desesca-
lada 

D'aquesta manera i atenent als cri-
teris establerts per Funció Pública, l'a-
tenció presencial als ciutadans per part 
dels empleats públics en les direccions 
de trànsit es realitzarà de forma pro-
gressiva per garantir la seguretat i salut 
tant d'aquests empleats públics com de 

la resta de la ciu-
tadania, així com 
assegurar una 
adequada presta-
ció de servei. 

Com era habi-
tual abans de la 
pandèmia, l'aten-
ció dels ciutadans 
en les Prefectures 
Provincials de 
Trànsit se seguirà 
realitzant només 
mitjançant cita 
prèvia, sol·licitant-
la al telèfon 060 o per internet, a partir 
de el mateix dia en què es produeixi 
l'obertura de la Prefectura. 

Tenint en compte que el Coronavi-
rus afecta a tots i que tots som part de 
la solució, es recorda als ciutadans: 

 
• Acudir a la Prefectura 5 minuts 

abans de la cita. 
• Portar el document d'identitat i el 

justificant de cita. 
• Obligatori l'ús de mascareta dins 

de l'oficina. 
• Seguir els consells d'higiene i sa-

lut que s'indiquin en les oficines i res-
pectar la distància de seguretat. 

• Es prohibeix l'entrada a les ofici-
nes amb acompanyants, excepte causa 
justificada. 

Les Prefectures provincials s'han 
adaptat els centres de treball i imple-
mentat els procediments de seguretat i 
salut pública establerts pel Ministeri de 
Sanitat per salvaguardar la seguretat 
de tots els ciutadans. 

La Direcció General de Trànsit re-
corda que moltes de les gestions admi-
nistratives es poden realitzar a través 
de la seu electrònica o per telèfon, 
sense necessitat de sol·licitar cita prèvia 
ni acudir a la prefectura provincial, tal 
com es recull en el catàleg de serveis.

L'atenció presencial a el públic es realitzarà, a l'igual que abans de la pandèmia, mitjançant cita 
prèvia, sol·licitant-la al 060 o per internet. S'han implementat en les prefectures els procediments 
de seguretat i salut pública establerts pel Ministeri de Sanitat per salvaguardar la seguretat dels 
ciutadans i dels empleats públics. 

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

trànsit, seguretat viària, educació viària,...

SEGURETAT VIÀRIA

LA DGT DEMANA PRUDÈNCIA ALS MOTORISTES  
DAVANT EL REPUNT DE MORTS EN ELS ÚLTIMS DEU 
DIES

Durant la fase 1 i 2 de la desescalada 
només es permet circular dins de la pro-
víncia, illa o unitat territorial, de manera 
que continuaran els controls a la carre-
tera 
 
CONTEXTUALITZANT LES DADES 
 
L'any 2019 es va assolir el màxim de 
motoristes morts a 24 hores en vies in-
terurbanes des de 2010, amb 264. La 
mitjana dels motoristes morts en els úl-
tims 4 anys en vies interurbanes repre-
sentava el 19% de l'total dels morts en 
aquestes vies, però, en l'any 2019 
aquest percentatge es va incrementar 
a l'24%. 

Entre l'1 de gener i el 14 de març 
de 2020 van morir 34 motoristes 2 més 

que en el mateix perí-
ode de l'any anterior. 
Amb la declaració de 
l'estat d'alarma, i les 
restriccions a la lliure 
circulació imposades 
per reduir la pandèmia 
sanitària, el nombre 
de motoristes morts 
disminueix comptabi-
litzant 6 morts entre el 
15 de març i el 17 de 
maig, davant els 57 
que es van produir en 
el mateix període de l'any anterior. 

Des del passat 18 de maig, data 
en què part d'Espanya va passar a la 
fase 1, el nombre de motoristes morts 
s'ha duplicat respecte als morts en el 
primer període de l'estat d'alarma. En 
aquest període (18 a el 26 de maig) 
han mort 7 motoristes, els mateixos que 
en el mateix període de l'any anterior, 
mentre que els moviments de llarg re-
corregut tan sols s'han recuperat un 
32%, respecte a la mobilitat prèvia a 
l'estat de alarma. 

Segons Álvaro Gómez, director de 
l'Observatori de Seguretat viària de la 
DGT "aquestes xifres ens preocupen i 
posen de manifest que la desescalada 

sembla que va parella a una tendència 
alcista de la sinistralitat dels motoristes, 
per aquest motiu l'Agrupació de Trànsit 
de la Guàrdia Civil presti especial aten-
ció a aquest col·lectiu i al seu compor-
tament en carretera, més si és possible, 
quan la meitat d'aquests accidents mor-
tals han estat per sortida de via, un tipus 
d'accident associat directament a les 
distraccions i als excessos de veloci-
tat".Els motoristes morts són els usuaris 
que acumulen el major increment de si-
nistralitat des del passat 18 de maig 
(41%), tot i que el trànsit de llarg reco-
rregut tan sols s'ha recuperat un 32%, 
respecte a la mobilitat prèvia a l'estat 
d'alarma.

Davant el Pla per a la transició cap a una nova normalitat en què es troba el país i en què les res-
triccions de la mobilitat i el contacte social s'estan reduint de manera progressiva, la Direcció Ge-
neral de Trànsit fa una crida als usuaris de moto perquè adoptin totes les precaucions en la 
conducció, ja que en els últims deu dies s'ha incrementat un 41% els motoristes morts.
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