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1. Introducció   
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Pla de Seguretat Viària 2013-2018 

Comportament 

Actitud 

Administració Ciutadania 

Seguretat viària : un repte 

Planificar  mesures Respectar  els altres  

Compromís col·lectiu 
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Pla de Seguretat Viària 2013-2018 

Objectius mesurables: 2013-2018 

 -30% (morts) 

-20% (ferits greus)  

Instrument: El Pla de seguretat 
viària  

Canvi d’enfoc: mirada en les 
víctimes 

Marc: Pla de Mobilitat Urbana 
2013-2018  

Treball coordinat amb SCT i DGT  Plans anteriors: 2000, 2003 i 2007  
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Reducció 2010-2020 

Reducció morts 2000-2010 

50% 

Barcelona 

  2. Context: Unió Europea  

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=aOQyO41lzPIaSM&tbnid=Hewkc1iF-O2Y9M&ved=0CAgQjRw&url=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_europea&ei=t9LgUv2SM4qL0AWa_YDoDw&psig=AFQjCNGqlTk5JbSiqkoZDp3EKQaulpodOw&ust=1390552119878312


     2. Context: Catalunya  
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Reducció morts I ferits greus 2011-
2013 

15% 

Reducció ferits greus  
2014-2020 

40% 

Reducció morts  
2014-2020 

50% 

Reducció velocitat 
Control consum 

alcohol i drogues 
Elements 

seguretat passiva 

Priorització accions 2000-2010 

Bons resultats a carretera. Als nuclis urbans calen més accions 



   3. Diagnosi: mobilitat a Barcelona 
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Els vianants 
augmenten fins al 
57% si es 
compten només 
els 
desplaçaments 
interns 



   3. Diagnosi: victimització a Barcelona 
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11.098 
ferits  

259 ferits 
greus 

22 morts  

Dades 2013 



3. Diagnosi: victimització zones 
urbanes 
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3. Diagnosi: grups de risc   
vianants i motos 
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I  MORTALS 
I  MORTALS 



4. Pla Seguretat Viària 
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Reducció 30% morts al 2018 respecte al 2012 
Reducció 20% ferits greus al 2018 respecte el 2012 
 

Prioritat en la planificació de la ciutat 
2013: 10 vianants morts  

Creixement de ciclistes. Representen 2% de la mobilitat 
Mode de transport a impulsar i col·lectiu a protegir 

Col·lectiu amb major risc d’accidents 
2013: 11 motoristes morts 



4. Pla Seguretat Viària: estratègia  
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Matriu de 
Haddon 

Factors 

Persona Vehicle i 
equipament 

Entorn 

 
 
Fases 

Abans Edat, etc. 
 

Velocitat, 
llum, etc. 

Visibilitat via, 
etc. 

Durant Ús casc, 
cinturó,... 

Comportament 

vehicle (ITV) 
Obstacles a la 
via 

Després Estat de salut Actuació GU Assistència 
víctimes 



5. Mesures del Pla 

Priorització política 

Comunicació 
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Gestió informació 

Correcció 

Prevenció  

 
 

 

Mesures polítiques Mesures tècniques 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit polític  
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• Posicionament polític de priorització de la 
mobilitat segura  

 
• Aplicació transversal: implicació de tots  sectors 

municipals 
 
• Campanyes comunicatives   
     
• Col·laboració entre administracions  i entitats 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit tècnic 

Recollida i gestió de la informació   
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• Investigació i estudi de l’accidentalitat i de 
la victimització 
 

• Millora dels mapes SIG d’accidentalitat  de 
la ciutat (geolocalització) 
 

• Creació d’un observatori seguretat viària 
  
• Optimització de processos de gestió 

(norma UNE-ISO 39001) 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit tècnic 

Accions correctores d’atropellaments   
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• Estudi  i  increment del control de les 
zones de concentració d’accidents amb 
mitjans tecnològics  

 
• Millores als passos de vianants com a 

resultat de l’inventari GU 15.000 passos 
 

• Millora de la seguretat de la 
infraestructura per a vianants: pacificació 
del trànsit, nou model de zones 30, 
superilles 
 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit tècnic  

Accions correctores per a ciclistes 
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• Intervenció en la infraestructura ciclista: 
• Discontinuïtat de la xarxa 
• Trams amb deficiències 
• Millora ús ciclista a les zones 30 
• Definició nous eixos per a ciclistes 
• Intervenció a les cruïlles en zones  
     de concentració d’accidents 
• Millora infraestructura aparcament 

 
• Modificació Ordenança circulació vianants 

i vehicles 
 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit tècnic 

Accions correctores per a motoristes  
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• Actuacions a  zones de risc amb mesures 

específiques per a motos 
 

• Diferenciació de fluxos de trànsit:  anàlisi 
zones  avançades de motos (ZAM) 
 

• Millora visibilitat motoristes (enllumenat 
passos i cruïlles, elements reflectors 
motoristes, equipament bàsic) 

 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit tècnic 

Accions preventives vehicles a motor  
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• Campanyes de control i sancions: 
• Infraccions de risc 
• Alcoholèmies i drogues 
• Control seguretat dels vehicles (sistemes 

de retenció, casc) 
• Estacionaments indeguts que dificulten la 

visibilitat 
• Comunicació dels efectes preventius de les 

sancions  
•  Bescanvi de sancions a motoristes per cursos 

formatius 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit tècnic 

Accions preventives autobusos i autocars  
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• Regulació d’estacionament d’autobusos de 

línies interurbanes en estacions d’autobusos 
 

• Estudi d’encotxament i  desencotxament 
d’autocars  en equipaments 

 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit tècnic  

Accions preventives educatives 
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• Aplicació Pla de millora de la seguretat viària 

als entorns escolars: 
• Camí escolar, bus a peu i cooperants viaris 
• Continuïtat del programa “La Guàrdia Urbana 

a les escoles” 
• Incorporació de la mobilitat en els projectes 

d’Agenda 21 escolar 
• Catàleg de criteris i elements bàsics de 

seguretat  viària als entorns escolars 
 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit tècnic  
Accions preventives de sensibilització 
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• Educació per a la seguretat viària per a 

col·lectius específics 
 
• Programes i campanyes de formació i 

sensibilització en col·laboració amb 
associacions vinculades  al Pacte per la 
Mobilitat 

 
• Creació d’un test a la web municipal  
      que determini el grau de seguretat  
      dels conductors 
 



5. Mesures del Pla 

Mesures d’àmbit tècnic  

Accions preventives 
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• Atenció a les víctimes d’accidents de trànsit i els 

seus familiars 
• Continuïtat servei GU assistència 

individualitzada a les víctimes i familiars 
d’accidents greus o mortals 

• Atenció a les víctimes i els seus familiars: 
coordinació amb Servei  d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i amb   
el SIAVT del Servei Català de Trànsit. 

• Col·laboració amb entitats 
 



6. Indicadors de seguiment 
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• Víctimes (totals /1.000 h )   
• Morts i ferits greus  
• Nombre vianants atropellats 
• Motoristes ferits o morts 
• Proves d’alcoholèmia realitzades 
• Denúncies per infraccions en moviment 
• etc. 
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Moltes gràcies 


