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Evolució de la victimització  
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Notas de la presentación
Clara davallada fins l’any 2011 i repunt a partir del 2012



Evolució de la mortalitat 
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Objectiu UE 2000-2010: reducció 50% 

Víctimes mortals 

Objectiu UE 2010-2020:   
reducció 50% 

Moderador
Notas de la presentación
La dècada anterior no es va complir la reducció del 50%. Aquesta no portem bon camí. Reduir xifres petites és més difícil i l’entorn ciutat és més complex



Els col·lectius vulnerables, 2014  
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• 1.179 vianants atropellats 
• 25% per manca de respecte del pas de vianants per part 

dels conductors  

• 492 ciclistes lesionats 
• La victimització es conté malgrat augmenten els 

desplaçaments amb bicicleta ( 7,9%  el darrer any  i 
15,5% respecte el 2011)    

• 6.445 motoristes ferits i 17 motoristes morts l’any 2014 
• La victimització greu i mortal dels motoristes s’ha 

incrementat un 19% respecte el 2011  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.freepik.es/iconos-gratis/moto-clasica--scooter_692606.htm&ei=aR0ZVfabLMP2UtPVgpgH&bvm=bv.89381419,d.d24&psig=AFQjCNGlE3M3X0x6cf37LtFKe4X6yYiwTQ&ust=1427795679708511


El context 

• Barcelona té el nombre de motos 
més elevat de l’entorn europeu 
(266.689). Representen aprox. el 30% 
del parc automòbil. 

• La taxa interanual de matriculació de 
motos ha estat del +19%. 

• Perfil de motorista (dades EMEF): 
 Pes majoritari d’homes  
 Entre 30 i 64 anys 
 Prioritàriament per mobilitat ocupacional 

amb trajectes  de 13 minuts de mitjana 6 

564.194 

591.733 

599.534 

266.689 

295.733 

290.341 

83.628 

88.879 

92.028 

2013
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Evolució parc de vehicles  
ALTRES MOTOS TURISMES

431.741 desplaçaments 
diaris totals de motos 
302.408 (BCN – BCN) 



Evolució de la victimització de motos i ciclomotors 
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Accidents amb víctimes motoristes   

• El darrer any els accidents amb víctimes motoristes  s'han incrementat un 5,2%. 
L’increment respecte el 2011 és de un 13,8% .  

• S’han incrementat les motocicletes implicades en accidents  i també els 
ciclomotors, trencant la tendència de davallada dels darrers anys.  



Victimització: mortalitat i ferits greus 
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La victimització greu 
i mortal dels 
motoristes s’ha 
incrementat  un 
4,2% el darrer any i 
un 19,1% respecte 
l’any 2011 
 
Els motoristes 
representen el 54,8% 
del total de morts 
del 2014 i el 62,5% 
dels ferits greus 
 



Característiques dels accidents de V2RM 
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• Un 45,2 % de les motocicletes implicades 
en sinistres eren conduïdes per 
conductors amb permís B+3. 
 

• Les causes principals dels accidents de 
moto continuen sent: girs indeguts, 
desobeir semàfors, manca d’atenció en la 
conducció, canvi de carril sense precaució 
i no respectar distàncies de seguretat  
 

• Les col·lisions laterals, frontolaterals i 
l’abast són els tipus d’accidents més 
freqüents  
 

      
       



El Pla de Seguretat Viària per a Motos  
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Sensibilització i Prevenció  Mesures del 
Pla de 

Seguretat 
Viària per a 

motos 

Normativa  

Correcció i canvi de comportament   

Anàlisi  



Aplicació del Pla de Seguretat Viària per a Motos  

11 

• Campanya de comunicació específica 
per a motoristes: 
 Premsa generalista, esportiva i d’oci 

 Falques de ràdio  

 Banners en publicacions online 

 Twitter 

 Banderoles i cartells 

  

Sensibilització i 
Prevenció  

Correcció i canvi 
comportament  

Modificació 
normativa  Anàlisi  

Moderador
Notas de la presentación
800 banderoles, 100 cartells a opis



Aplicació del Pla de Seguretat Viària per a Motos  
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• Tramesa a tots els 
conductors de moto, 
en paral·lel amb la 
notificació de 
l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica 
(IVTM) 

Sensibilització i 
Prevenció  

Correcció i canvi 
comportament  

Modificació 
normativa  Anàlisi  

Moderador
Notas de la presentación
800 banderoles, 100 cartells a opis



Aplicació del Pla de Seguretat Viària per a Motos  

13 

• Formació en seguretat viària a les 

empreses: 52 sessions  

• 26 empreses 

• 1271 participants  

 

 

 

Sensibilització i 
Prevenció  

Correcció i canvi 
comportament  

Modificació 
normativa  Anàlisi  



Aplicació del Pla de Seguretat Viària per a Motos  
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• Incorporació de consells de seguretat viària a les pantalles informatives de trànsit 
rondes i vies principals 
 
 

Sensibilització i 
Prevenció  

Correcció i canvi 
comportament  

Modificació 
normativa  Anàlisi  

Moderador
Notas de la presentación
Rondes:  8 panells (4 Litoral i 4 de Dalt, 2 en cada sentit) dels 26 totals. Ciutat: 12 dels  35 totals (aquesta setmana i després del 20 de març. Motorista: fes-te veure, motorista: senyalitza maniobres, motorista: ets fràgil, motorista: respecta les normes, motorista: condueix amb atenció, motorista: extrema la prudència, motorista: per seguretat, respecta distàncies, motorista: no siguis la propera víctima; motorista: condueix amb seny, motorista: condueix amb compte; motorista: valora el teu risc. 



Aplicació del Pla de Seguretat Viària per a Motos  
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• Estudi de la influència de la conducció amb carnet B+3 en la sinistralitat 
de les motos. 

• Proposta a la DGT per l’anàlisi de la sinistralitat de motos i la possible 
influència del permís de conduir.  

Sensibilització i 
Prevenció  Normativa Correcció i canvi 

comportament Anàlisi 



Aplicació del Pla de Seguretat Viària per a Motos  
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• GU: Implantació permanent de dispositius dinàmics de control amb 
especial incidència en motos a les vies principals alternat amb 
patrullatge de control intensiu a les vies transversals. 
 

• Adquisició de nous radars mòbils.  
      Controls a les zones 30 i a les zones de  
      concentració d’accident. 
 

Sensibilització i 
Prevenció  

Modificació 
normativa 

Correcció i canvi 
comportament Anàlisi 

• Instal·lació de radars informatius 
(pedagògics,  no sancionadors). 
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Radars pedagògics situats a: Marqués de Setmenat/Comtes de Bell·lloc (Les Corts), Pedrell/Pujolet (Font d’en Fargues) i Menorca/Maresme (La Verneda i la Pau)



Aplicació del Pla de Seguretat Viària per a Motos  
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• Controls compliment ITV  
 

• Increment controls alcoholèmies   
 

• Increment controls drogotest 

Sensibilització i 
Prevenció  

Modificació 
normativa 

Correcció i canvi 
comportament Anàlisi 



Aplicació del Pla de Seguretat Viària per a Motos  
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• Estudis analítics dels trams on es produeixen accidents amb vehicles de 
dues rodes.  

• Mesures correctores per millorar la seguretat de la infraestructura viària 
de la ciutat.  

Sensibilització i 
Prevenció  

Modificació 
normativa 

Correcció i canvi 
comportament Anàlisi 



Darrers projectes innovadors 
 

• App ÀreaDUM 
• Bicing elèctric 
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