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Seguretat viària

Actualització de

les normes de trànsit

La regulació de l’ús dels telèfons mòbils, l’obligatorietat de dur una armilla reflectant i la modificació dels senyals dels agents de trànsit són algunes novetats bàsiques que incorpora la nova Llei de Seguretat Viària, en vigor des de principis d’any.
La Guàrdia Urbana les inclou a la formació per a agents i caporals del 2004.
gistrals de tres hores impartides per monitors especialistes
1. Telèfons mòbils només
5. Obligatorietat del casc
de la Guàrdia Urbana. En
amb sistemes de mans lliures
en bicicleta
aquestes classes, s’incideix
particularment en les novetats
2. Prohibides les pantalles
6. Senyal de detenció
de la nova LSV. A partir de la
amb imatges a l’interior del
vehicle
seva entrada en vigor el 23 de
gener de 2004, per exemple,
7. Via tancada temporalment
3. Apagar la ràdio i el mòbil
al
trànsit
en repostar combustible en
només es pot parlar per mòbil
una benzinera
durant la conducció si es dis8. El vehicle precedent ha de
4. Ús obligatori d’una armilla
posa d’un aparell de mans lliudetenir-se a la dreta
reflectant en sortir del vehicle
res homologat o qualsevol ala vies interurbanes
tre mitjà que no requereixi les
mans, cascs, auriculars o similars, i es fa obligatori
l 10 de desembre de 2003, la Direcció Geneapagar l’aparell en àrees de repostatge. També es
ral de Trànsit iniciava una campanya inforprohibeixen els detectors de radar i les pantalles
mativa general sobre les modificacions de
amb imatges, excepte les necessàries per l’ús de disles normes de circulació previstes en la repositius GPS, visió d’accés i baixada de vianants,
forma de la Llei de Seguretat Viària (LSV). Aquesta
maniobres per darrere o casos similars.
campanya, dotada amb un pressupost de 5.627.000
euros, va consistir en la difusió d’un espot publicitari a televisions i ràdios nacionals i autonòmiques
Més protecció
i l’enviament d’un fulletó informatiu als 15 milions
de domicilis espanyols.
Una novetat significativa d’aquesta actualitzaEl document informava de les actualitzacions
ció de la normativa és l’obligatorietat d’ús d’una ard’algunes normes de circulació significatives i la inmilla reflectant d’alta visibilitat homologada per a
corporació de noves regulacions relatives a la utilitconductors de vehicles de més de dues rodes, quan
zació d’elements no recollits fins ara com els mòbils,
transitin la calçada o les andanes de vies interurbaels mans lliures, els sistemes de reproducció d’imatnes. També es fa extensiva als ciclistes de manera
ges DVD o els detectors de radar.
expressa l’aplicació de la taxa màxima permesa
Aquestes modificacions afecten directament
d’alcohol en sang (0,5) i l’obligatorietat de portar el
l’activitat diària del guàrdia. Per això, des de princicasc en aquest mitjà de locomoció.
pis d’any, la Formació Contínua inclou un apartat
La referència sobre les noves normes de circulaespecial per als agents i caporals de cara a dominar
ció es pot trobar al BOE de 23 de desembre de 2003.
l’aplicació de la nova Llei de Seguretat Viària, en viPer a més informació, podeu consultar la pàgina
gor des del 23 de gener de 2004. Els guàrdies assuweb de la DGT: www.dgt.es. S
meixen les noves normes de trànsit en sessions ma-

Algunes novetats de la Llei de Seguretat Viària
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