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1 Tipus d’intervenció Programa 

   

2 Descripció de la intervenció Per tal d’afavorir la mobilitat dels vehicles de dues rodes a motor, el 

novembre de 2009 a Barcelona es van adaptar 35 cruïlles per disposar d’una 

zona avançada davant dels semàfors per a motocicletes i ciclomotors (ZAM) 

(fase I) i l’any 2010 se’n van adaptar 16 més (fase II). 

   

3 Principals determinants 

de la salut implicats 

-Context físic: entorn construït – urbanisme (infraestructura pública, 

equipaments, etc.), mobilitat i transport 

   

4 Principals eixos de 

desigualtat implicats 

No aplicable 

   

5 Tipus d’avaluació Avaluació de resultats 

   

6 Disseny d’avaluació Disseny quasi-experimental pre post amb grup comparació 

   

7 Resultats (outcomes) Nombre de col·lisions de trànsit amb víctimes, nombre de persones 

lesionades, número de col·lisions de motocicletes y nombre de conductors de 

motocicletes implicats en col·lisions amb víctimes 

   

8 Metodologia quantitativa, 

qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia quantitativa: registres guàrdia urbana i geolocalització 

   

9 Fase de l’avaluació Finalitzada 

   

10 Principals resultats  

de l’avaluació 

A la fase 1 i a l’àrea ZAM es van produir una mitja anual de 50 persones 

lesionades durant el període pre i 63 durant en post. A l’àrea encreuament 

van ser 234 durant el període pre i 197 durant el post. Ajustant per la 

mobilitat i les característiques de la via, a l’àrea ZAM augmenta 

significativament el risc de col·lisió global (RR=1,34 [1,12-1,61]) de col·lisió 

amb motocicleta (RR=1,44 [1,17-1,78]), de lesió (RR=1,26 [1,01-1,58]) i de 

col·lisió sent conductor de motocicleta involucrat (RR=1,39 [1,10-1,75]). A les 

zones de comparació només va augmentar el risc de ser ferit (RR=1,42 [1,09-

1,85]). A l’àrea encreuament no s’observen canvis de risc significatius entre el 

pre i el post, però a les zones de comparació disminueix el risc de ser ferit 

(RR=0,86 [0,75-0,98]) i de ser conductor de moto involucrat (RR=0,85 [0,74-

0,98]). 

A la fase II, no es van observar canvis significatius en el risc en ninguna àrea, 

ni a les ZAM ni a les de comparació. Les ZAM no són efectives per millorar la 

seguretat vial. En algunes vies incrementen el risc per lesió de trànsit a l’àrea 

ZAM i en els 30m anteriors 
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