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L’SCT edita el manual del Servei 
d’Informació i Atenció a les Víctimes 

d’accidents de Trànsit (SIAVT) 
La guia  ofereix orientació en qüestions jurídiques , administratives, 
socials i psicològiques que es plantegen arran d’un  accident viari  

Prop de 260 persones s’han posat en contacte amb el  SIAVT i han generat 
més de 300 consultes en els primers quatre mesos de  funcionament 

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Joan Aregio , ha presentat 
aquest matí el Manual del Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes 
d’Accident de Trànsit (SIAVT) i ha fet balanç dels quatre primers mesos de 
funcionament del SIAVT. Aregio ha explicat que “aquesta guia orienta en les 
qüestions jurídiques, administratives, socials i psicològiques que es plantegen 
arran d’un accident de trànsit” i ha destacat que “a través dels 10.000 
exemplars del manual i la reedició dels díptics informatius que el 
complementen, l’objectiu del Servei Català de Trànsit és aconseguir la màxima 
difusió possible de l’existència d’aquest servei d’atenció a les víctimes 
d’accident de trànsit i als seus familiars”.  

Així mateix, el director de l’SCT ha fet una valoració positiva del funcionament i 
de la utilitat del SIAVT en aquests quatre primers mesos de vida. En aquest 
sentit, ha destacat que “un total de 259 persones ja s’han posat en contacte 
amb el SIAVT i han generat 307 consultes, la majoria relacionades amb 
qüestions jurídiques”.  

Joan Aregio ha volgut agrair la confiança de les persones que han contactat 
amb el SIAVT i que “denoten la utilitat d’aquest servei”. A més, també ha 
reconegut “la col·laboració de tots els agents implicats en el funcionament i la 
difusió d’un servei bo, professional i que orienta i escolta, possibilitant el 
contacte personal i l’aixopluc emocional”.  

(INFORMACIÓ AMPLIADA AL DOSSIER DE PREMSA QUE S’ADJUNTA) 

 

 


