
 Anàlisi de la sinistralitat 
 viària 2021 a Catalunya 

 Catalunya tanca el 2021 amb 188 víctimes 
 mortals al conjunt de la xarxa viària 

 catalana, un 22,3% menys que el 2019. 



 ■  Dossier de premsa  ■ 
 27/01/2022 

 El  2021  un  total  de  188  persones  van  morir  en  179  accidents  de  trànsit  al 
 conjunt  de  la  xarxa  viària  catalana  ,  un  22,3%  menys  de  víctimes  mortals  i  un 
 21,5%  menys  de  sinistres  mortals  que  el  2019.  Convé  destacar  que  s’ha 
 establert  el  2019  com  a  any  de  comparativa,  atès  que  l’any  anterior,  el  2020, 
 arran  de  la  pandèmia  i  la  repercussió  en  la  mobilitat  i  la  sinistralitat,  es 
 considera un any invàlid per a les estadístiques. 

 Tot  i  que  aquestes  dades  de  sinistralitat  viària  del  Servei  Català  de  Trànsit 
 encara  tenen  caràcter  provisional  ,  es  pot  establir  que  de  les  188  persones 
 finades  per  accident  de  trànsit  a  Catalunya  el  2021,  135  van  morir  en  zona 
 interurbana  en  127  accidents  i  53  en  zona  urbana  en  52  sinistres  .  Respecte 
 al  2010,  any  de  referència  per  al  compliment  dels  objectius  de  reducció 
 europeus,  continua  la  tendència  decreixent  en  el  conjunt  de  la  sinistralitat  a 
 Catalunya  i  es  registra  un  44,5%  menys  de  víctimes  mortals  i  un  40,9%  menys 
 d’accidents mortals. 

 Pel  que  fa  als  ferits  greus,  al  llarg  del  2021  se’n  van  registrar  1.450,  un 
 total  de  589  en  carretera  i  861  en  zona  urbana  .  Tot  i  la  xifra  elevada,  respecte 
 al  2019  s’ha  registrat  un  descens  del  14,1%,  atès  que  aquell  any  hi  van  haver 
 1.689  persones  que  van  resultar  ferides  de  gravetat  en  accident  de  trànsit  i  un 
 27,7% menys que el 2010. 

 En  una  anàlisi  de  perspectiva  de  gènere  de  les  dades  conjuntes  del  2021, 
 convé  destacar  que  gairebé  el  75%  de  les  víctimes  mortals  per  accident  de 
 trànsit  a  Catalunya  són  homes  en  front  del  25%  que  són  dones  ,  atès  que 
 de  les  188  víctimes  mortals,  140  han  estat  homes  i  48  dones  .  És  una  realitat 
 que  cal  tenir  en  compte  i,  en  aquest  sentit,  el  Departament  d’Interior  i  el  Servei 
 Català  de  Trànsit  aplicaran  paràmetres  de  perspectiva  de  gènere  en  l’àmbit  de 
 la  seguretat  viària  i  de  les  accions  formatives  i  educatives  a  través  del  Pla  de 
 seguretat viària 2021-2023. 
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 Convé  destacar  també  la  preocupació  pels  col·lectius  vulnerables  de  la 
 mobilitat,  és  a  dir,  motoristes,  ciclistes  i  vianants,  atès  que  suposen  més  de  la 
 meitat  de  les  víctimes  mortals  al  conjunt  de  Catalunya,  concretament  en  zona 
 interurbana representen el 47,4% i en poblat el 69,8%. 

 1.  Resum sinistralitat a tota la xarxa viària catalana 

 Taula 1. Evolució de la sinistralitat en zona urbana i zona interurbana 
 2010  2019  2021  %2021/2019 

 Morts  339  242  188  -22,3 
 Accidents 
 M. 

 303  228  179  -21,5 

 Taula 2. Evolució de la sinistralitat en zona interurbana 
 2010  2019  2021  %2021/2019 

 Morts  246  175  135  -22,9 
 Accidents 
 M. 

 212  161  127  -21,1 

 Taula 3. Evolució de la sinistralitat en zona urbana 
 2010  2019  2021  %2021/201 

 9 
 Morts  93  67  53  -20,9 

 Accidents M.  91  67  52  -22,4 

 2.  Localització general de la mortalitat a Catalunya 

 La  demarcació  de  Tarragona  és  el  territori  que  menys  víctimes  mortals  ha 
 registrat  el  2021  i  també  on  hi  ha  hagut  més  reducció  dels  morts  per  accident 
 de  trànsit.  Barcelona  també  ha  tingut  un  descens  remarcable  de  les  persones 
 finades  amb  una  reducció  del  34,6%.  En  canvi,  Girona  i  Lleida  han 
 experimentat augments de la mortalitat del 19,4% i del 5,7% respectivament. 

 Taula 4. Víctimes mortals per demarcacions en zona interurbana i urbana 
 Demarcació  2010  2019  2021  %2021/2019 

 Barcelona  154  127  83  -34,6 
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 Girona  78  36  43  19.4 
 Lleida  41  35  37  5,7 
 Tarragona  66  44  25  -43,2 
 Total  339  242  188  -22,3 

 Taula 5. Víctimes mortals per demarcacions en zona interurbana 
 Demarcació  2010  2019  2021  %2021/2019 

 Barcelona  86  80  52  -35 
 Girona  65  27  34  25,9 
 Lleida  37  28  29  3,6 
 Tarragona  58  40  20  -50 
 Total  246  175  135  -22,9 

 Taula 6. Víctimes mortals per demarcacions en zona urbana 
 Demarcació  2010  2019  2021  %2021/2019 

 Barcelona  68  47  31  -34 
 Girona  13  9  9  0 
 Lleida  4  7  8  14,3 
 Tarragona  8  4  5  25 
 Total  93  67  53  -20,9 

 3.  Què ha passat en zona interurbana el 2021 

 Des  de  l’1  de  gener  fins  al  31  de  desembre  de  2021,  135  persones  han  mort 
 en  127  accidents  mortals  a  les  carreteres  catalanes.  El  nombre  de  víctimes 
 mortals  representa  una  reducció  del  22,9%  respecte  al  2019  i  d’un  45%  en 
 comparativa  amb  el  2010.  Si  ens  fixem  només  en  els  accidents  mortals  en 
 zona  interurbana  ,  el  2021,  hi  ha  hagut  una  reducció  del  21,1%  respecte  al 
 2019  i  del  40,1%  respecte  al  2010.  En  el  cas  dels  ferits  greus  en  zona 
 interurbana,  les  dades  de  reducció  són  similars:  el  2021  (589),  hi  ha  hagut  un 
 descens del 24,3% respecte al 2019 (778) i del 42,9% respecte al 2010 (1.032). 

 Analitzant  el  marc  temporal  del  2021  en  quant  a  la  sinistralitat  viària  a  la  xarxa 
 viària  interurbana  cal  tenir  en  compte  que  a  excepció  de  tres  mesos  del  2021 
 (maig,  juny  i  desembre),  on  hi  ha  hagut  un  augment  de  la  mortalitat  en  zona 
 interurbana  respecte  al  2019,  en  la  resta  s’ha  registrat  una  reducció  de  les 
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 víctimes  mortals  d’entre  el  20  i  el  58%.  Cal  tenir  en  compte  que  aquests  tres 
 mesos  corresponen  a  moments  de  normalització  de  la  pandèmia  (períodes 
 entre  onades)  i  en  què,  per  tant,  es  van  produir  les  mobilitats  més  elevades  de 
 l’any arribant a superar en alguns casos els nivells prepandèmia. 

 A  més,  el  mes  de  juny  ha  estat  el  més  tràgic  de  l’any  amb  18  víctimes  mortals 
 en  zona  interurbana,  seguit  del  mes  de  maig,  amb  17,  i  de  l’octubre,  amb  16. 
 En  el  cas  del  juny,  a  més,  aquest  2021  hi  ha  hagut  un  augment  de  la  mortalitat 
 respecte al 2019 (38,5%) i respecte al 2010 (12,5%). 

 3.1.  Més homes morts a les carreteres catalanes que dones 

 El  2021,  el  78,5%  de  les  víctimes  mortals  en  zona  interurbana  són  homes 
 en  front  del  21,4%  que  són  dones.  En  tots  dos  casos  hi  ha  hagut  reducció  de 
 la  mortalitat  respecte  al  2019  i  2010.  Dels  103  conductors  morts  en  accident  de 
 trànsit  en  zona  interurbana  el  2021,  90  eren  homes  i  13  dones.  Pel  que  fa  als 
 passatgers  morts,  mentre  que  4  eren  homes,  14  eren  dones.  Per  últim,  dels  14 
 vianants  atropellats  mortalment  en  zona  interurbana  el  2021,  12  eren  homes  i  2 
 dones. 

 El  2021,  el  71,6%  dels  ferits  greus  en  zona  interurbana  són  homes  en  front  del 
 28,3%  que  són  dones.  En  tots  dos  casos  hi  ha  hagut  reducció  d’afectats 
 respecte al 2019 i 2010. 

 Taula 7. Persones mortes segons sexe 
 2010  2019  2021  %2021/2019 

 Dona  49  37  29  -21.6 
 Home  196  138  106  -23.2 
 Total  246*  175  135  -22.9 
 *  Al 2010 hi ha 1 víctima mortal sense especificar  home/dona 

 Taula 8. Persones mortes segons sexe/ posició 
 2010  2019  2021 

 Home 
 s 

 Done 
 s 

 Home 
 s 

 Done 
 s 

 Home 
 s 

 Done 
 s 

 Conductors/es  147  21  118  17  90  13 
 Passatgers/es  31  22  12  16  4  14 
 Vianants  16  3  8  4  12  2 
 Altres/ sense especificar  2  3  -  -  -  - 
 Total  196  49  138  37  106  29 
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 3.2.  Menys víctimes mortals en accidents d’un sol vehicle 

 La  reducció  més  accentuada  d’accidents  mortals  en  zona  interurbana  es 
 registra  en  el  cas  dels  vehicles  que  pateixen  el  sinistre  sols.  En  concret,  del 
 43,4% respecte al 2019 i del 49,2% respecte al 2010. 

 Taula 9. Persones mortes segons nombre de vehicles implicats 
 2010  2019  2021  %2021/2019 

 1 vehicle  59  53  30  -43.4 
 Més  1 
 vehicle 

 153  108  97  -10.2 

 Total  212  161  127  -21.1 
 % Vehicle sol  28%  33%  24%  -27 

 3.3.  Augment dels atropellaments 

 Si  tenim  en  compte  el  tipus  d’accidents  mortals,  destaca  l’augment  dels 
 atropellaments  en  un  27,3%  respecte  al  2019.  El  2021  n’hi  ha  hagut  14.  Tot  i 
 això,  parlem  d’una  reducció  del  -22,2%  si  ho  comparem  amb  el  2010.  També 
 convé  destacar  la  reducció  dels  accidents  simples  i  que  la  xifra  de  col·lisions 
 frontals s’ha mantingut, tot i el descens de la mortalitat en general. 

 Taula 10. Accidents mortals per tipus d’accident 
 2010  2019  2021  %2021/2019 

 Accident simple  70  62  37  -40.3 
 Col·lisió frontal  51  39  34  -12.8 
 Col·lisió lateral  55  25  19  -24 
 Encalç  12  17  18  -5.9 
 Altres col·lisions  6  7  5  -28.6 
 Atropellaments  18  11  14  27.3 
 Total  212  161  127  -21.1 
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 3.4.  Els  col·lectius  vulnerables  suposen  gairebé  la  meitat  de  les 
 víctimes mortals en carretera 

 Aquest  2021,  els  col·lectius  vulnerables  ,  motoristes  (46  morts),  ciclistes  (4 
 morts)  i  vianants  (14  morts),  sumen  64  víctimes  mortals.  Això  representa  un 
 47,4% del total de víctimes mortals. 

 Si  considerem  els  morts  per  tipus  de  vehicle  ,  només  hi  ha  hagut  un  augment 
 en  el  cas  dels  vianants  ,  que  en  sumen  14  d’atropellats.  Això  representa  un 
 augment  del  16,7%  respecte  al  2019,  2  més,  tot  i  que  una  reducció  del  26,3% 
 respecte al 2010. 

 En  el  cas  dels  motoristes  ,  s’han  mantingut  les  dades  de  mortalitat  en  zona 
 interurbana  i  només  s’ha  registrat  un  lleuger  descens.  De  les  49  víctimes 
 mortals  en  motocicleta  del  2019  s’ha  passat  a  les  46  el  2021,  una  dada  que 
 contraposa amb les reduccions d’accidents amb turisme. 

 Taula 11. Morts per tipus de Vehicle 
 2010  2019  2021 

 Lleugers  142  85  59 
 Furgoneta  16  9  5 
 Pesants  21  10  7 
 Moto o Ciclomotor  41  49  46 
 Bicicleta  7  9  4 
 Vianant  19  12  14 
 Altres  0  1  0 
 Total  246  175  135 

 3.5.  Reducció de la mortalitat dins la franja d’edat de  65 a 74 

 El  2021  augmenta  la  mortalitat  en  zona  interurbana  en  dues  franges  d’edat 
 respecte  al  2019,  dels  35  als  44  anys  i  dels  55  als  64  anys.  La  tendència 
 general  és  de  reducció  respecte  al  2010,  tot  i  que  preocupa  que  4  menors 
 d’entre 0 i 14 anys hagin perdut la vida aquest 2021 a les carreteres catalanes. 

 També  convé  destacar  que  aquest  2021,  a  partir  dels  65  anys,  s’ha  reduït  la 
 mortalitat  per  accident  en  zona  interurbana  .  En  concret,  un  45%  dels  65  als 
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 74  anys,  respecte  al  2019,  i  del  73,9%  a  partir  dels  75  anys,  respecte  al  2019. 
 Tanmateix,  tot  apunta  que  aquesta  franja  d’edat  ha  reduït  la  mobilitat  a  causa 
 de la pandèmia. 

 Taula 12. Víctimes mortals per edats 
 Franja d’edat  2010  2019  2021 
 De 0 a 14 anys  5  3  4 
 De 15 a 24 anys  37  18  17 
 De 25 a 34 anys  48  32  19 
 De 35 a 44 anys  38  23  32 
 De 45 a 54 anys  43  36  22 
 De 55 a 64 anys  34  20  23 
 De 65 a 74 anys  21  20  11 
 Més de 74 anys  20  23  6 
 Total  246  175  135 

 3.6.  Més sinistralitat en vigília de festiu i operacions especials 

 Per  tipus  de  dia,  el  2021  hi  ha  un  augment  de  la  mortalitat  respecte  al  2019, 
 el  divendres  o  vigília  de  festiu  (de  21  a  26)  i  també  en  operacions 
 especials  (de  13  a  18)  .  En  dies  feiners,  en  dissabte  o  diumenge,  en  canvi,  hi 
 ha  una  reducció.  Destaca  la  disminució  del  57,9%  el  diumenge  respecte  al 
 2019 (de 38 a 16) i del 41,4% el dissabte respecte al 2019 (de 29 a 17). 

 El  2021  ,  el  51,9%  de  les  víctimes  mortals  en  zona  interurbana  ocorren  en 
 cap  de  setmana  o  operació  especial  .  A  més,  tenint  en  compte  les  dades  del 
 2021,  la  probabilitat  de  mort  per  tipus  de  dia  i  franja  horària  és  sobretot  en 
 operació especial i en cap de setmana i especialment a la tarda. 

 Taula 13. Víctimes mortals per dia 
 Matí  Tarda  Nit  Total 

 Feiner  19  28  1 
 1  58 

 Div. o vigília 
 festiu  7  11  8  26 

 Dissabte  7  6  4  17 
 Diumenge  6  8  2  16 
 Operació 
 especial  8  7  3  18 

 8 



 Total  47  60  2 
 8 
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 3.7.  Girona, demarcació amb més augment de víctimes mortals 

 Girona  ha  estat  la  demarcació  on  ha  augmentat  més  la  mortalitat  per 
 sinistre  viari  en  zona  interurbana  el  2021  En  concret,  un  25,9%  respecte  al 
 2019  (s’ha  passat  de  27  morts  a  34).  Amb  tot,  registra  una  reducció  del  47,7% 
 respecte  al  2010.  A  l’altra  banda  hi  ha  Tarragona  que  ha  tingut  la  meitat  del 
 morts  a  les  carreteres  que  el  2019,  passant  de  40  víctimes  mortals  a  20  el 
 2021. 

 A  més,  les  vies  amb  més  morts  per  accident  en  zona  interurbana  el  2021 
 són  l’AP-7,  l’N-II,  l’A-2  i  la  C-32  .  En  les  tres  primeres  però  hi  ha  una  reducció 
 respecte al 2019 i en el cas de la quarta no hi ha canvis respecte a fa dos anys. 

 El  2021,  es  registra  un  increment  de  les  morts  per  accident  de  trànsit  en  zona 
 interurbana  a  la  C-31,  que  passa  dels  2  morts  de  2019  als  4  de  2021;  i  a  la 
 C-59  i  a  la  C-63,  que  passen  dels  0  morts  del  2019  als  4  morts  cadascuna  el 
 2021. 

 Taula 14. Vies amb almenys 3 morts el 2021 
 Via  2010  2019  2021 

 AP-7  16  15  12 
 N-II  18  11  9 
 A-2  1  16  8 
 C-32  2  5  5 
 C-31  9  2  4 
 C-59  3  0  4 
 C-63  3  0  4 
 C-14  8  6  3 
 C-17  8  6  3 
 C-16  5  4  3 
 C-58  6  3  3 
 AP-2  0  1  3 

 3.8.  La  distracció  continua  sent  el  principal  factor  concurrent  en  els 
 accidents amb víctimes 
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 La distracció, amb una presència del 23,5%  en el total dels accidents amb víctimes, 
 continua sent el primer factor concurrent de sinistralitat, seguida per la  Infracció d’una 
 norma de circulació amb un 20,9%. 

 A  la  taula  següent  s’indiquen  els  percentatges  de  presència  que  representa  cada  factor 
 durant  el  2019  i  el  2021.  Convé  destacar  que  un  mateix  accident  por  tenir  més  d’un 
 factor concurrent. 

 TAULA  15.  Factors  concurrents  en  els  accidents  amb  víctimes  (morts, 
 ferits greus i ferits lleus) 

 %2019  %2021 
 Alcohol o drogues  3,3  5,1 
 Velocitat inadequada  11,9  17,4 
 Distracció  25,5  23,5 
 Errada del conductor  16,6  17,4 
 Estat o condició de la via  4  3,2 
 Infracció d'una norma de circulació  21,4  20,9 
 Mal estat del vehicle  1,7  3,2 
 Mal temps  1,3  1 
 Altres factors  1  0,6 
 Cap factor (sense opinio)  13,3  7,7 

 4.  Què ha passat en zona urbana el 2021 

 Des  de  l’1  de  gener  fins  al  31  de  desembre  de  2021,  53  persones  han  mort  en 
 52  accidents  mortals  als  pobles  i  ciutats  de  Catalunya.  El  nombre  de  víctimes 
 mortals  representa  una  reducció  del  20,9%  respecte  al  2019  i  d’un  43% 
 respecte  al  2010.  Si  ens  fixem  només  en  els  accidents  mortals  en  zona  urbana, 
 el  2021,  hi  ha  hagut  una  reducció  del  22,4%  respecte  al  2019  i  del  42,9% 
 respecte  al  2010.  En  el  cas  dels  ferits  greus,  hi  ha  hagut  una  reducció  del  5,6% 
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 respecte  al  2019,  atès  que  s’ha  passat  de  978  persones  ferides  de  gravetat  per 
 accident de trànsit a 913, i del 11,8% respecte al 2010. 

 4.1.  Moren més homes que dones per accident de trànsit 

 El  2021,  el  64,2%  de  les  víctimes  mortals  en  zona  urbana  són  homes  en  front 
 del  35,8%  que  són  dones,  tot  i  que  convé  destacar  que  hi  ha  hagut  6  dones 
 més  que  han  mort  aquest  any  (13  al  2019  i  19  al  2021).  A  més,  dels  34 
 conductors  morts  en  accident  de  trànsit  en  zona  urbana  el  2021,  30  eren 
 homes  i  4  dones.  Tanmateix,  dels  17  vianants  atropellats  mortalment  en  zona 
 urbana el 2021, 3 eren homes i 14 dones. 

 El  2021,  el  66%  dels  ferits  greus  en  zona  urbana  són  homes  en  front  del  34% 
 que són dones. 

 Taula 17. Persones mortes segons sexe zona urbana 
 2010  2019  2021  %2021/2019 

 Dona  28  13  19  46,2 
 Home  64  54  34  -37 
 Total  93*  67  53  -20,9 
 *Hi va haver 1 víctima sense especificar 

 4.2.  Menys víctimes mortals en accidents amb més d’un vehicle 

 Tot  i  que  els  accidents  amb  més  d’un  vehicle  es  redueixen  un  27,5%  respecte 
 al  2019,  aquestes  col·lisions  continuen  suposant  la  majoria  en  la  sinistralitat 
 urbana, atès que ho van ser 37 del 52 sinistres. 

 Taula 18. Persones mortes segons nombre de vehicles implicats 
 2010  2019  2021  %2021/2019 

 1 vehicle  18  16  15  -6,2 
 Més  1 
 vehicle 

 73  51  37  -27,5 

 Total  91  67  52  -22,4 
 % Vehicle sol  20  24  29  21 

 4.3.  Reducció dels atropellaments 
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 Si  tenim  en  compte  el  tipus  d’accidents  mortals,  destaca  la  reducció  dels 
 atropellaments  en  un  42,9%  respecte  al  2019.  El  2021  n’hi  ha  hagut  16  en 
 front dels 28 del 2019 

 Taula 19. Persones mortes per tipus d’accident 
 2010  2019  2021  %2021/2019 

 Accident simple  23  19  18  -5,3 
 Col·lisió frontal  1  2  3  50 
 Col·lisió lateral  20  10  8  -20 
 Encalç  2  4  3  -25 
 Altres col·lisions  0  4  4  0 
 Atropellaments  45  28  16  -42,9 
 Total  91  67  52  -22,9 

 4.4.  Els  col·lectius  vulnerables  suposen  el  70%  de  les  víctimes 
 mortals en zona urbana 

 Aquest  2021,  els  col·lectius  vulnerables  ,  motoristes  (18  morts),  ciclistes  (2 
 morts)  i  vianants  (17  morts),  sumen  37  víctimes  mortals.  Això  representa  un 
 69,8% del total de víctimes mortals en zona urbana. 

 Taula 20. Morts per tipus de Vehicle 
 2010  2019  2021 

 Lleugers  11  4  10 
 Furgoneta  0  0  1 
 Pesants  1  1  1 
 Moto o Ciclomotor  29  27  18 
 Bicicleta  5  5  2 
 Vianant  45  29  17 
 Altres  2  1  4 
 Total  93  67  53 

 4.5.  La  mobilitat  en  dies  feiners  provoca  més  víctimes  mortals  en 
 zona urbana 
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 Tot  i  que  per  tipus  de  dia,  el  2021  en  zona  urbana  només  hi  ha  hagut  un 
 augment  de  la  mortalitat  respecte  al  2019  en  operacions  especials  (de  5  morts 
 el  2019  passa  a  8  el  2021),  convé  destacar  que  en  els  dies  feiners  és  quan  es 
 registra  més  sinistralitat  mortal  dins  de  pobles  i  ciutats.  En  aquest  sentit  dels  52 
 sinistres mortals, 31 van ser en aquesta mobilitat més obligada. 

 Taula 21. Víctimes mortals per dia 
 Matí  Tarda  Nit  Total 

 Feiner  13  16  2  31 
 Div. o vigília 
 festiu  1  1  0  2 

 Dissabte  4  3  1  8 

 Diumenge  2  0  2  4 
 Operació 
 especial  3  2  3  8 

 Total  23  22  8  53 

 5.  Mesures per continuar reduint la sinistralitat 

 Amb  l’objectiu  general  d’arribar  a  la  Visió  Zero,  és  a  dir,  Zero  víctimes  mortals 
 l’any  2050,  l’SCT  té  com  a  objectiu  immediat  fixat  en  el  Pla  de  Seguretat  Viària 
 2021-23  una  reducció  del  15%  de  les  víctimes  mortals  l’any  2023  en 
 relació a l’any 2021 i d’un 12% de les víctimes ferides greus. 
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 Entre  les  accions  previstes  per  aquest  2022  es  vol  continuar  incidint  sobre  les 
 conductes  inadequades  en  la  conducció  i  els  principals  factors  de  risc.  Així,  es 
 continuaran  fent  campanyes  de  prevenció  i  controls  sobre  els  principals 
 factors  de  risc  en  la  conducció  .  Enguany,  en  coordinació  i  col·laboració  amb 
 els  Mossos  d’Esquadra,  hi  ha  previstes  un  total  de  18  campanyes  de  prevenció 
 i  control  sobre  els  principals  factors  de  risc  en  la  conducció  (velocitat, 
 distraccions,  drogoalcoholèmia)  o  de  conductes  de  risc  a  col·lectius  vulnerables 
 (ciclistes, vianants, conductors de VMP). 

 A  més,  també  es  potenciaran  patrullatges  policials  més  dinàmics  per 
 combatre la dispersió dels accidents. 

 S’ha  fet  un  estudi  per  avaluar  el  funcionament  dels  radars  fixos  i  de  tram  que  té 
 l’SCT, el qual comportarà una reubicació d’alguns radars. 

 Davant  la  dispersió  dels  accidents  i  no  concentració  en  punts  determinats, 
 s’aposta  per  una  estratègia  més  mòbil  en  el  control  de  velocitat  (radars  mòbils). 
 i  a  més  l’SCT  té  la  voluntat  de  fer  un  renting  d’un  equip  radar  que  s’instal·la  en 
 un  remolc  per  controlar  els  excessos  de  velocitat  a  la  xarxa  viària  catalana  que 
 provoquen accidents de trànsit d’una forma dinàmica 

 Pel  que  fa  a  les  accions  dirigides  als  col·lectius  vulnerables,  cal  destacar  les 
 relatives  als  motoristes  ,  ja  que  la  sinistralitat  d’aquest  col·lectiu  es  manté,  així 
 com  als  vianants  ,  ja  que  hi  ha  hagut  un  increment  de  la  mortalitat. 
 Concretament: 

 ●  Motoristes:  campanya  publicitària  de  conscienciació  viària  adreçada 
 específicament  a  aquest  col·lectiu  vulnerable  de  la  mobilitat,  nova  edició 
 del  programa  formatiu  a  peu  de  carretera  Formació  3.0  i  persecució 
 d’infraccions  i  conductes  de  risc  a  través  de  la  incorporació  de  tres 
 motocicletes espiell dels Mossos d’Esquadra. 

 ●  Vianants:  campanya  informativa  sobre  la  utilització  del  nou  senyal 
 lluminós  V-16  que  augmenta  la  seguretat  de  l’usuari  en  cas  d’haver-se 
 d’aturar  a  la  carretera  i  de  com  actuar  amb  seguretat  en  una  situació 
 d’avaria o accident, en què el conductor passa a ser un vianant. 

 També  per  fer  front  a  les  distraccions  en  la  conducció  com  a  primer  factor 
 concurrent  de  la  sinistralitat  s’ha  desenvolupat  un  projecte  per  detectar  l’ús  del 
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 mòbil  al  vehicle  a  través  d’intel·ligència  artificial  amb  càmeres  a  peu  de 
 carretera.  Hi  ha  una  prova  pilot  en  marxa  amb  aquest  equipament  a  la  B-23  i  la 
 C-58. 
 Així  mateix,  es  continuarà  prestant  suport  al  món  local  mitjançant  la  redacció  de 
 Plans  locals  de  seguretat  viària  (per  aquest  any  n’hi  ha  previstos  més  d’una 
 desena)  amb  l’objectiu  de  reduir  les  víctimes  i  de  reordenar  l’espai  urbà  amb 
 criteris  de  seguretat  viària,  així  com  amb  mesures  de  pacificació  del  trànsit  i 
 d’impuls d’una mobilitat més activa, sostenible i saludable. 

 15 


