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A Barcelona es calcula que prop de 300.000 persones utilitzen diàriament una 

motocicleta. És la ciutat d’Europa on hi ha més vehicles de dues rodes: Motocicleta 

i Ciclomotor.  

 

En els darrers 7 anys, la reducció de la sinistralitat en les motos (-43%) s’ha traduït 

en un menor rati de morts i ferits greus a les vies de Barcelona. Es tracta d’una 

millora significativa però amb un clar estancament en els darrers 3 anys. 

Malauradament, Els accidents de moto amb víctimes s'han incrementat un 7% en 

un any (setembre 2013 – setembre 2014). 

 

Per fer front a aquesta situació i reduir el nombre d’accidents greus de moto es 

planteja una campanya de comunicació de sensibilització per millorar el 

comportament dels motoristes i reduir els accidents. 

 

Així mateix, la Guàrdia Urbana està duent a terme una  campanya de 

conscienciació i s’han establert dispositius dinàmics de control a determinades vies 

de la ciutat per evitar actituds imprudents en la conducció.  
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Les principals causes d’accident es produeixen a causa de l’incorrecte 

comportament de l’usuari de moto, en concret per l’incompliment de 

normes de circulació: 

 
- Un 20% de les motos no respecta els carrils de circulació habilitats i realitza de 

forma continuada canvis de carrils ràpids (zig-zag) i, majoritàriament, sense 

indicar mitjançant els intermitents. 
- El 32% dels motoristes no senyalitza els girs en cruïlla mitjançant els 

intermitents. Es tracta d’un hàbit que eleva el risc d’impacte frontó-lateral amb 

altres vehicles ja que no permet predir el moviment. 
- El  11% circulen amb ell llum pilot posterior espatllat. 
- L’incompliment de la regulació semafòrica en el moment d’arrencada o apurant 

la fase en verd (quan ja ha canviat a ambar o vermell) és una pràctica que 

arriba al 25 i 30%, respectivament. El 38% salta el semàfor en vermell. 
- L’excés de velocitat es situa entre el 10% en trams rectilinis i el 15% en corba. 

  

Causes accidentalitat motos 
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Objectius de marketing 
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 Reduir el nombre de víctimes d’accidents de motocicleta i ciclomotor. 

 
 Transmetre al ciutadà que l’Ajuntament de Barcelona treballa des de 

diferents àmbits per millorar la seguretat viària a la ciutat i per reduir 

l’índex de víctimes deguts a accidents de motocicletes i ciclomotors.  

 
 Seguir construint el concepte de Civisme, donar tant als ciutadans de 

Barcelona com als seus visitants la visió d’una ciutat cívica, segura i 

sostenible i aconseguir que participin de manera responsable per 

contribuir a garantir els nivells de convivència i civisme a tota la ciutat. 
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 Sensibilitzar als conductors de motocicletes i ciclomotors de la 

necessitat de conduir en compte, de circular amb seny, 

complint les normes de circulació. 

 

 Comunicar als motoristes que saltar-se el semàfor, circular en 

ziga zaga, no senyalitzar els girs i l’excés de velocitat són les 

principals causes d’accident. 
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Amb l’objectiu d’impactar al 

target en el moment d’ús del 

vehicle d’una manera notòria i 

de forma poc intrusiva per 

evitar distreure l’atenció, es 

proposa una acció a la línia 

groga avançada. 

Street marketing 
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