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Desembre 2000

La Generalitat assumeix plenes competències a tot
Catalunya en matèria de trànsit i seguretat viària

• Principal preocupació

Reduir l’accidentalitat a la xarxa viària
catalana

Traspàs de competències

1. La reducció d’accidents: objectiu bàsic
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Evolució de l'accidentalitat 
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Es va produir l’any 2001 un decrement del 2% en els 
accidents a Catalunya, respecte del 2000

Evolució dels accidents amb víctimes a 
Catalunya (1996-2001)

1. La reducció d’accidents: objectiu bàsic

Evolució dels morts a Catalunya (1996-2002)

1. La reducció d’accidents: objectiu bàsic
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Diagnòstic de l’accidentalitat de l’any 2002

Tot i que baixa el nombre d’accidents, augmenta el

nombre de víctimes perquè hi ha:

» Un descens de l’ús dels sistemes de 
seguretat passiva (casc, cinturó i sistemes 
de retenció infantil) 

» Un increment de la velocitat en les col·lisions

1. La reducció d’accidents: objectiu bàsic

Objectiu del Pla Català de Seguretat Viària 
2002-2004

Reduir un 15% la xifra de morts i ferits greus en 3 anys 
respecte al valor del 2000.

» És la primera vegada a l’Estat en què un 
Pla de Seguretat Viària quantifica els seus 
objectius

» És congruent amb l’objectiu europeu: 
reducció d’un 50% al 2010 (Llibre Blanc)

1. La reducció d’accidents: objectiu bàsic
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Situació a la Unió Europea

• A la Unió Europea, els accidents de trànsit prenen 41.000 
vides l’any

• Representen un cost de 156 miliards d’euros l’any

• Suposa un 2’3% del PIB europeu

Font: Eurostreet , 2001

1. La reducció d’accidents: objectiu bàsic

Situació a la Unió Europea

1. La reducció d’accidents: objectiu bàsic

• Cost a Catalunya

Cost

Mort 250.000�

Ferit greu 27.000�

Ferit lleu 900�

Dany material 1.800�

Font: UPC
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El Pla català de seguretat viària 2002-2004 preveia línies 
estratègiques per reduir els accidents mitjançant:

• Promoció de modes de transport més segurs

> Promoció del transport públic i llei de mobilitat

• Millora de la xarxa de carreteres

> Reducció dels trams de concentració d’accidents

Prevista al Pla de seguretat viària

• Campanyes de presa de consciència sobre alcohol-
velocitat-seguretat passiva

2. Estudi d’anàlisi i diagnosi dels TCA

La Generalitat va encarregar un estudi per a la detecció i 
anàlisi dels trams de concentració d’accidents, a fi d’actuar-hi 
a fons

• Equip:

L’estudi:  equip i objectius

2. Estudi d’anàlisi i diagnosi dels TCA
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El tram de concentració d’accidents

L’estudi: què és un TCA?

• És un tram viari d’1 km de longitud on, segons les dades 
recollides per un període de 5 anys, es produeix una 
quantitat d’accidents anormalment elevada comparant 
amb la resta de trams amb característiques de trànsit i 
traçat similars

2. Estudi d’anàlisi i diagnosi dels TCA

• Els motius poden ser les característiques de la via, el 
trànsit, el comportament viari o una combinació d’aquests 

• S’han recollit tots els TCA de la xarxa catalana, al marge 
del titular de la via

Metodologia

• A partir de la divisió de la xarxa en petits trams i de la 
recollida exhaustiva de dades sobre accidents s’han 
localitzat 275 TCA

2. Estudi d’anàlisi i diagnosi dels TCA

• Les dades estudiades corresponen al quinquenni 1996-
2000
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Trams localitzats per titulars

Distribució de trànsit vehicles / dia

2. Estudi d’anàlisi i diagnosi dels TCA

Titular TCA % sobre total     km xarxa Trànsit 

suportat

Generalitat 159* 57,8% 5559 46,8%

Estat 83 30,2% 1954 44,6%

Diputacions 33 12% 4516 8,6%

* En el moment de conèixer els resultats, la Generalitat ja 
havia actuat sobre 24 trams i treballava sobre 29 més dels 
159 trams detectats

Distribució de TCA per territoris

Ponent i Alt 
Pirineu i Aran

11

Terres de 
l’Ebre

4

Comarques  
gironines

37 

Àmbit metropolità i 
comarques centrals

188

Camp de Tarragona
35

2. Estudi d’anàlisi i diagnosi dels TCA
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Diagnosi de l’estudi

• En la gran majoria de TCA estudiats, la carretera 
complia tots els nivells tècnics de qualitat exigibles  
segons la normativa

• Cal millorar els elements de comunicació carretera-
conductor perquè aquest percebi més clarament els 
possibles perills

• Cal una actuació molt específica en els trams d’accés a 
poblacions i en les travesseres

• Cal donar més visibilitat a les interseccions. No n’hi ha 
prou amb la senyalització

2. Estudi d’anàlisi i diagnosi dels TCA
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32%

93%

21%

39%

9%

35%

19%

54%

20%

Paviment

Senyalització i balisament

Traçat

Barreres

Semaforització

Enllumenat

Rotondes

Ordenació viària

Control policial (84 casos)

(30 casos)

(54 casos)

(14 casos)

(61 casos)

(33 casos)

(144 casos)

(50 casos)

(31 casos)

Proposta de solucions

• L’estudi conté propostes de solucions concretes per als 
trams que es basen en un o diversos dels punts següents:

3. Programa de reducció de TCA
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Altres vies de millora

• L’estudi també ha ajudat a proposar accions per incidir 
en la percepció dels conductors

Per exemple, en la transició de carreteres a vies urbanes, 
establir elements que ajudin a percebre el canvi

•estretament de carrils

•zones d’aparcament i càrrega

•senyalització urbana, etc.

• En general, es va més enllà de les normes existents

3. Programa de reducció de TCA

Programa de reducció de TCA 2003-2006. 
Objectius

• Amb aquestes dades, la Generalitat posa en marxa a les 
seves carreteres un programa de reducció de TCA en 3 
anys

• Objectiu:

• Reducció d’un 53% dels accidents en els 
trams tractats (1.690 accidents menys)

• Reducció d’un 57% de víctimes mortals (175 
víctimes mortals menys)

• Inversió: 17 M�

3. Programa de reducció de TCA
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Mostres d’alguns resultats

• Aquestes actuacions en 24 punts ja executats comencen 
a mostrar ja alguns resultats positius com veurem als 
exemples següents:

• Tot i que cal esperar els cinc anys per tenir dades més 
definitives i comparables

3. Programa de reducció de TCA

96-00 Mitjana 2002
anual

Nre. d’accidents 644 128,8 54

Nre. de morts 60 12 1

Abans Després

Rotonda a la C-31 zona 
d’Aiguadolç a Sitges

Any Accidents

1995 1
1996 3 (1 mort)
1997 1
1998 4 
1999 6 

Barcelona

Sitges

Aiguadolç

Any Accidents

2000 1
2001 0
2002 1

3. Programa de reducció de TCA
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Encreuament de la L-311
(variant de Guissona) amb la  L-310

Durant el període 1994-
1997 es van produir 22 
accidents amb víctimes
(dues mortals)

1998 tancament de la rotonda

Durant el període 1998 - maig 
2001, s’han produït 4 
accidents, cap mortal.

Resta any 2001  0 acc. 0 mort

2002 (gen.-nov.) 0 acc. 0 mort

L-311

L-310

Guissona

3. Programa de reducció de TCA

Rotonda a Vinallop

Any Accidents

1994 2
1995 3 
1996 5 (2 morts)
1997 7 (1 mort) 
1998 4 

1999    0 acc.    0 mort
2000    0 acc.    0 mort
2001    1 acc.    0 mort
2002    0 acc.   0 mort

C-12

T-331

1999 construcció de la rotonda

3. Programa de reducció de TCA
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Palamós

Palafrugell

Platja de Castell

Vall-llobrega

Rotonda d’accés a la platja
de Castell i a Vall-llobrega

Any Accidents

1995 3
1996 2 (1 mort)
1997 1
1998 10 (1 mort)
1999 4 (2 morts)
2000 1 

Juny construcció
de la rotonda

2000  3 (cap mort)

2001  2 acc. 0 mort

2002  5 acc. 0 mort
(gener-novembre)

3. Programa de reducció de TCA

Semaforitzacions, 
enllumenat, 
barreres de 
seguretat

25%

Millores puntuals 
de traçat i de 

revolts
25%

Interseccions, 
enllaços i accessos

20%

Rotondes
13%

Millores o 
construcció 

d'estructures
17%

Distribució de les actuacions per tipus en %

• en els 24 TCA on ja s’ha actuat, les accions dutes a 
terme són:

3. Programa de reducció de TCA
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Conclusions:

• Aquest estudi ens permetrà actuar d’una manera 
més precisa i efectiva.

• Col·laborarem amb la resta d’Administracions titulars 
perquè puguin utilitzar l’estudi per fer millores en els
seus trams.

• En tres anys esperem haver resolt els problemes 
d’aquests trams i assolir els objectius de reducció 
d’accidents i víctimes que ens hem fixat.

• De tota manera, una conducció responsable continua i
continuarà essent un factor clau en la disminució d’aquest
problema de la nostra societat occidental. 


