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BENVINGUDA

SR. JORDI GUIX
Vicepresident de l’IDES i degà del
Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya
Benvinguts al XVII Fòrum de la Seguretat
que enguany hem titulat “La seguretat
viària avui i els principals reptes de futur”.
Com a vicepresident de l’Institut d’Estudis
de la Seguretat i degà del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya
molt em plau i és un orgull celebrar la
dissetena edició del Fòrum de la Seguretat a la nostra seu.
En primer lloc vull agrair la presència
del Conseller d’Interior Molt Hble. Sr.
Espadaler en aquesta taula de benvinguda i agrair al director del Servei Català
de Trànsit, Sr. Joan Josep Isern que ens
acompanyi a la cloenda. Igualment vull
agrair també a totes les persones que des

del Servei Català de Trànsit ens han ajudat a fer possible aquest Fòrum així com
a tots els ponents que hi participaran
juntament amb les institucions que representen i, a tots vostès, per acompanyar-nos avui en aquest acte. Siguin tots
molt benvinguts
L’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES)
és una fundació privada que neix el juny
de 1998 del Col·legi d’Enginyers Tècnics
de Barcelona (CETIB) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
(COEIC), com a entitat sense ànim de lucre i com a eina al servei dels diferents
col·lectius professionals, de les empreses
i també del conjunt de la societat per estimular i divulgar, des d’una perspectiva
interdisciplinar, les problemàtiques socials dintre de l’àmbit conceptual de la
seguretat.
La missió de l’IDES es concreta en desenvolupar, a l’entorn de la seguretat, la
millora en el coneixement sobre la iden-
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tificació, l’anàlisi, la previsió, la minimització i el control del risc mitjançant
la realització de serveis, estudis i activitats de promoció, difusió i comunicació.
Per realitzar les seves tasques, l’IDES
actua d’acord amb els principis bàsics
d’independència i professionalitat.
Per tal de poder efectuar de forma efectiva
aquesta missió és necessari conèixer a fons
què és el risc, identificar-lo, analitzar-lo i
avaluar-lo per a poder plantejar mesures
per a la seva previsió, minimització i control. L’IDES no vol, ni pot fer aquesta tasca
directament sinó mitjançant la dinamització dels diferents agents socials involucrats:
els col·legis professionals, l’Administració
Pública, les empreses, les institucions, les
associacions civils, els agents socials i les
universitats, entre altres.
Per ajudar a treballar i comprendre el
risc, l’IDES organitza cada any una sèrie
d’activitats:
1. La primera és el Fòrum de la Seguretat, que celebrem avui aquí, concebut com un espai monogràfic d’anàlisi
i debat dins de l’àmbit de la seguretat
enguany amb el tema de la seguretat
viària.
2. La segona activitat emblemàtica
de la fundació són els informes de
l’Observatori del Risc que enguany seran dirigits per Joan Ribó, exdegà del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona i expresident de l’IDES.
Tenim previst presentar-lo a finals
d’any.
3. Per últim, l’IDES desenvolupa treballs
i estudis monogràfics d’interès general
o professional; en els últims anys ens
hem anat especialitzant en temàtiques
molt pròpies del nostre sector: incendis, seguretat industrial, emergències,
energia, riscos laborals...
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No és per casualitat que avui puguem trobar-nos, de nou, en aquest XVII Fòrum de
la Seguretat. Darrera hi ha l’esforç i la voluntat de totes les persones que any rere
any ho han fet possible. Un agraïment a
totes elles i per descomptat moltes gràcies a totes les persones que un any més
ho han fet possible. Sigueu tots molt benvinguts.

SR. MIQUEL DARNÉS
President de l’IDES i degà del Col·legi
d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona
Molt bon dia a tothom i moltes gràcies
per haver vingut
Aquest any la fundació IDES ha posat el
seu focus d’atenció a la seguretat viària
en totes les seves dimensions. Aprofitant
l’aprovació del Pla Català de Seguretat
Viària el desembre del 2013, es vol crear
un espai d’anàlisi i reflexió que serveixi
per presentar els principals objectius
d’aquest Pla i aprofundeixi en els aspectes més determinants de la sinistralitat
viària.
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els accidents de trànsit encara són la vuitena causa de mortalitat
i la primera entre els joves d’entre 15 i
29 anys, i l’index és alt degut a la forta
dependència que hi ha del vehicle privat,
si tenim en compte que el 80% dels desplaçaments es fan en vehicle privat.
És per això que l’OMS va proclamar oficialment el Decenni d’Acció per a la Seguretat Viària 2011-2020 amb l’objectiu
d’aturar i reduir el nombre de víctimes
d’accidents de trànsit a nivell mundial
per a l’any 2020.
Les recomanacions que estableix el Decenni d’Acció s’articulen a base a cinc
pilars: gestió de la seguretat viària, vies
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i mobilitat més segures, vehicles més
segurs, usuaris més segurs i resposta
després dels accidents. Com heu pogut
veure en el programa, aquest Fòrum contempla en major o menor grau ponències
i reflexions al voltant d’aquestes temàtiques.
Si acabem tenint “allò que la majoria
volem i necessitem”, serà el moment de
replantejar-nos les inversions en aquests
camps, perquè els poders públics poden
invertir-hi diners i amb inversió hi ha
més possibilitats de millorar.
Si arriba aquest moment s’haurà de plantejar invertir en radars, en policia a les
carreteres (hi ha estudis que diuen que
quan a algú se li imposa una sanció, durant els 3 mesos següents a aquesta sanció, disminueix en un 50% el risc de patir
accidents), en controls d’alcoholèmia, en
recerca i innovació, en campanyes de sensibilització en mitjans públics, en plans
de renovació del parc automobilístic, etc.
Es tracta de recursos públics que caldrà
tenir en compte quan arribi el moment.
La dinàmica d’aquest Fòrum serà la següent, estructurant, el Fòrum en dos
blocs:
1. una primera part amb ponències més
pures que convidin a la reflexió, i
2. una segona part amb una taula rodona que mostri altres enfocaments
que també cal tenir en compte quan
parlem de seguretat viària.
L’organització d’un esdeveniment com el
Fòrum de la Seguretat no seria possible
amb garanties d’èxit si no pogués comptar
amb la col·laboració sovint altruista, anònima i desinteressada de moltes persones
i la dedicació dels membres del comitè
tècnic de l’IDES (Isabel Castillejo, David
Jiménez, Rafael Nadal, Jordi Sans, Pau

Gavarró i Maria Cinta Pastor):
- les idees i suggeriments de Rafael Olmos
- la participació dels ponents i organitzacions que tenen al darrere i
- el suport del personal dels dos
col·legis, i recordar-vos que el Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya i
el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, són patrons de
l’IDES.
De manera molt especial volem agrair la
confiança i la generositat dels membres
protectors de l’IDES: PrevenControl, MC
Mutual i Zurich.
I, com no, al suport del Servei Català de
Trànsit i la presència avui, aquí del Sr.
Joan Josep Isern.
Volem agrair a les persones que ens heu
fet alguna donació per poder tirar endavant amb les activitats de l’IDES. Són
temps difícils per tirar endavant projectes com aquests; per això se’ns va acudir
que la fórmula de la donació podia ser
còmoda i almenys suficient per cobrir les
despeses directes que suposa organitzar
aquesta activitat.
Només cal veure aquesta sala per comprovar que les anàlisis que fem des de la fundació, el nivell dels ponents, l’enfocament
que es dóna motiva una alta assistència.
Espero que gaudeixin del Fòrum, que els
continguts de les ponències els siguin
interessants i que en puguin sortir unes
conclusions útils.
Per acabar vull agrair a la Sra. Imma Ros,
coordinadora de l’IDES, en nom dels patrons, la seva dedicació i professionalitat
i tot l’esforç que ha fet per organitzar
aquesta jornada.
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Ara ja només em resta passar la paraula
a l’Hble. Conseller, Sr. Ramon Espadaler.

SR. RAMON ESPADALER
Conseller d’Interior de la Generalitat
de Catalunya
Molt bon dia a totes i a tots,
Abans que res voldria tenir unes paraules d’agraïment, en doble sentit, cap a
l’IDES. En primer lloc, per organitzar
aquestes jornades sobre seguretat que
celebra habitualment, i segon, perquè,
en aquesta ocasió, ho hagi fet en l’àmbit
de la seguretat viària tot i que, com comentàvem abans d’entrar, en els inicis
d’aquestes jornades –ara ja hem arribat
a la 17a edició-, alguna altra vegada ja
s’havia tractat aquest tema.
Aquest Fòrum de la Seguretat arriba
en un moment que per a nosaltres, des
del Govern, les polítiques de seguretat
viària han passat a un primer pla amb
l’aprovació del Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020, un document pioner que ens posiciona a nivell europeu
per actuar en múltiples fronts. Per tant,
aquesta és una bona conjuntura per fer
aquesta trobada i per això vull remarcar
el nostre agraïment a l’IDES, als degans,
i a tots vostès, per dedicar aquest espai
de reflexió a la seguretat viaria, en tant
que és un àmbit de la seguretat que ens
ocupa i ens preocupa.
I vull agrair, també, tant que ho hagin
fet conjuntament amb el Servei Català
de Trànsit com per l’oportunitat que em
donen de poder compartir la inauguració d’aquesta jornada, en la qual, com ja
s’ha dit anteriorment, estic segur que els
serà d’utilitat a vostès, i encara estic més
convençut que ho serà per a nosaltres,
incloent-hi en aquest nosaltres el Servei
Català de Trànsit, l’Administració i el Govern de la Generalitat.
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Si fem una mirada retrospectiva al que ha
passat el darrer any 2013, ens adonarem
que hi ha una dada raonablement positiva, però que, tot i així, voldria matisar, en
el sentit que Catalunya, si miréssim els
índexs de mortalitat a les carreteres per
milió d’habitants, ocupa el cinquè millor
lloc en l’àmbit europeu. Estar entre els
cinc primers països amb la sinistralitat
més baixa per milió d’habitants és una
molt bona notícia i si miréssim aquesta
xifra incorporant tot el trànsit turístic que
generem com a país de pas, encara seria
millor. En qualsevol cas, donem per bo
allò que ens diuen les estadístiques, destacant que són dades positives de 2013.
Però, alhora, les monedes tenen dues cares (com tot a la vida) i aquesta també
presenta un risc important: pensar que estem enmig de països nòrdics, d’Alemanya,
de França o d’altres països amb una gran
tradició o que són autèntiques potències
en polítiques de trànsit i seguretat, ens
podria fer caure en l’error de pensar que
ja hem arribat al final de camí i que ja no
hi ha cap millora possible. Jo crec, i vostès segur que també, que hi ha millores
possibles, en aquest àmbit.
Què és el que cal fer? Espais de reflexió
com el d’avui ens ajuden a dirigir tot
aquest propòsit. Nosaltres des del departament d’Interior, des del Servei Català de Trànsit, des del Govern de la
Generalitat, hem generat espais per a
l’intercanvi d’opinions, per contrastar,
per generar propostes, i aquests espais de
col·laboració, com aquest fòrum, també
són una línia de treball en el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020.
Fins ara ens havíem mogut amb planificacions triennals, que continuem fent,
però a vegades perdíem un punt de mirada a l’horitzó. I ara la UE ens demana
i ens exigeix que mirem a mig termini
i reduïm a la meitat la mortalitat a les
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carreteres l’any 2020 respecte al 2010.
Per tant, hem volgut fer aquesta mirada i tenir també el Pla Estratègic, no
només com una relació d’indicadors als
quals volem tendir, sinó també com un
espai de reflexió i, per això, un dels eixos
més clars és aquesta interlocució amb el
que representen vostès com a col·legis
d’enginyers.
I de la mateixa manera hem generat altres espais en l’àmbit universitari o entre les víctimes dels accidents de trànsit.
Perquè el repte de millorar les xifres de
sinistralitat greu i mortalitat a les carreteres és una responsabilitat del Govern,
però també cal aquest punt de concertació. I en aquesta jornada d’avui, estic convençut que, d’aquest “què s’ha de fer?”, o
“què és el que creiem que s’ha de fer?”
se’ns donarà més llum i aportacions que
espero que siguin crítiques constructives
en aquest sentit de millorar.
Crec que en tot això hi ha dos grans
àmbits. Un és el de persistir en allò que
funciona raonablement bé. Per tant, en
aquest aspecte, no s’hauria d’abaixar la
guàrdia. I el que funciona raonablement
bé, a parer meu, són diverses coses: algunes d’estructurals, com ho és el consens
-fins i tot polític- que hi ha entorn de la
necessitat de la bondat de les polítiques
de trànsit. Aquest és un àmbit que és
amable per al conseller d’Interior -i més
en els temps que corren- a l’hora de comparèixer en temes de trànsit. Quan s’ha
de comparèixer per altres tipus de raons,
normalment, la pressió política és la que
ha de ser. I això no és pas una queixa.
En l’àmbit de trànsit hi ha un punt de
consens i de complicitat transversal molt
positius entre els grups parlamentaris i
entre els grups polítics. Hem de mantenir i preservar aquest consens, que és el
que ha acabat donant fruits. Han canviat
els governs, els consellers, els directors

de Trànsit d’aquí i de l’Estat, però les polítiques de trànsit han tingut una continuïtat. I la continuïtat, en els temes de
trànsit, és una part de la clau de l’èxit que
siguem el 2013 entre els cinc millors països quant a mortalitat a les carreteres.
Per tant, aquest és un dels objectius assolits que hem de fer tot el que estigui al
nostre abast per mantenir-lo. Hem de seguir mantenint aquest espai de consens,
com es manté, dins de les coses positives
a reiterar, aquesta transversalitat en el sí
de la pròpia administració.
Aquí, avui, també hi ha representants
d’altres departaments. L’àmbit de la salut,
per exemple, en totes les polítiques, té uns
exponents concrets en el trànsit. També
el concepte de millora d’infraestructures
que pertoca al Departament de Territori
i Sostenibilitat té repercussions evidents
(l’Eix Transversal és l’exemple més espectacular de reducció dràstica de la mortalitat i de sinistralitat greu de les nostres
carreteres); és a dir, que una millora en
infraestructures reverteix en una millora
de les xifres. També hi ha tot el tema de
l’educació també.
Hi ha una part de la legislació que no
està, ara com ara, en la seva totalitat, a les
nostres mans, com el Codi de Circulació
o els elements de legislació, i en els
quals nosaltres intentem i hem intentat
participar i hem fet propostes que han
reeixit, també, no només entre governs
sinó entre diferents administracions i
amb l’administració local. Un aspecte
molt important és el que hem fet, any
rere any, eixamplant una mica el cercle
de concertació amb les administracions
locals respecte a la sinistralitat viària
en zones urbanes. És un capítol que a
vegades se’ns escapa una mica però,
hem de tenir en compte que les zones
urbanes, particularment per als més
febles, com vianants o bicicletes, són
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espais complicats. Per tant, no podem
oblidar mai aquest àmbit, i aquí hi ha
un esforç de concertació i també aquest
àmbit de consens. Tots aquests, doncs,
són aspectes raonablement positius que
hem de mirar de preservar i aquesta és la
nostra voluntat.
Hi ha alguns altres aspectes que hem
de millorar. Què és el que ens preocupa
més? Doncs hi ha quatre o cinc àmbits
que ens preocupen, ara mateix.
Ens preocupa l’elevada sinistralitat en les
motos. Aquest és un element de preocupació, perquè l’any passat ja estàvem en
ràtios que ens deien que un de cada quatre accidents mortals a les carreteres eren
de motoristes. Ara això s’ha incrementat
amb xifres d’enguany -hem de veure anys
complets per fer comparacions-, però hi
estem dedicant esforços en aquest sentit i
més que n’hi dedicarem. No es tracta aquí
(i aquest és un apunt que cal fer sempre)
de criminalitzar cap sector ni molt menys
de responsabilitzar-ne cap. Moltes vegades, la moto, en condicions de zones
urbanes, forma part d’aquest capítol dels
més febles en la carretera i, per tant, entra en joc el comportament de qui pilota
una moto, evidentment, però també dels
altres usuaris que van amb vehicles més
robustos. Demanen respecte.
També ens preocupa la gent gran, i aquí
faré un matís: els accidents a dia d’avui,
en comparació amb el que passava fa deu
o quinze anys, ja no estan liderats pels
joves i en cap de setmana; els accidents
han crescut més són els que tenen com a
protagonistes la gent gran i, com a dada
complementària, els horaris laborals. Els
joves que tenim avui al volant han rebut
educació viària a les escoles i això acaba
donant resultats, en canvi, generacions
en la qual m’hi incloc portem, en certa
manera, com una mena de motxilla en
la que hi ha incorporats els accidents. Fa
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vint anys la nostra generació érem els
protagonistes dels accidents i, malauradament, i hem anat portant aquesta
motxilla al llarg de la nostra vida. Potser per mancances en l’educació que hem
rebut, potser no tenim una percepció
de risc correcta... Per tant cal anar amb
compte, perquè això no vol dir que haguem d’abaixar la guàrdia ni en joves ni
en cap de setmana, però la sinistralitat
ara es produeix més entre setmana i entre la gent gran.
Un altre espai d’actuació és el consum de
psicofàrmacs. Les autòpsies practicades
l’any 2012 (i les del 2013 van en la mateixa direcció i tendència) han detectat
que el consum i la presència de psicofàrmacs en accidents mortals supera per
primera vegada la presència de drogues.
Aquí fem un crit d’atenció perquè hem
de ser capaços de gestionar aquest problema a l’alça i preservar, a la vegada, la
protecció de les dades dels consumidors
prescrits mèdicament amb psicofàrmacs.
Sigui com sigui hem de trobar aquells elements que ens permetin contenir aquesta
font d’accidents.
Finalment també hem de fer un toc
d’atenció a l’estat del parc mòbil. En
aquest sentit, hem d’anar reiterant les
campanyes que hem anat fent sobre la
necessitat de tenir els vehicles en condicions. El problema no és l’antiguitat sinó
l’estat del vehicle. Hi ha vehicles antics en
perfecte estat; per tant, aquí s’ha d’incidir
en la millora i en el manteniment i també
en la seguretat viària en l’entorn laboral.
Respecte a cadascun d’aquests fronts
hem obert línies de reflexió, de treball
conjunt, no només dins nostre propi servei sinó amb els diferents actors: amb
les motos, amb l’àmbit laboral, amb els
psicofàrmacs, amb l’envelliment del parc
mòbil... Per tant, aquest són els elements
de preocupació què, si som capaços de
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resoldre, serem capaços de millorar i de
complir allò que ens hem establert com
a repte que és la reducció a un 50% de
la mortalitat a les carreteres l’any 2020
respecte de l’any 2010 i un percentatge
similar en sinistralitat greu.
Hem superat amb èxit l’etapa on principalment treballàvem per la reducció de
l’accidentalitat a partir de l’increment de
l’ús de les mesures passives de seguretat.
Abans, per exemple, era normal veure un
motorista sense casc. Però s’ha avançat.
Aquí ja no hi ha massa terreny per guanyar, perquè afortunadament els graus de
compliment de la normativa, en aquest
sentit, són elevadíssims. Però en aquests
altres àmbits hi ha encara un bon tram
per córrer i s’han creat grups específics
de treball. Per tant, hem d’anar posant
noves peces al servei d’aquest objectiu de
la mobilitat segura, que és transversal i
compartit, que genera un important consens i que l’ha de continuar generant i
hem de fer allò que estigui a les nostres
mans perquè el consens no es malmeti i
que tingui èxit.
Tot això és el que hem plasmat en el Pla
Estratègic. Nosaltres volem assumir una
responsabilitat que ens pertoca, però
també hem de ser molt conscients que
l’èxit no serà del Govern sinó de tots.
Perquè la participació és la que ens ha
de conduir i portar a tenir aquesta reducció que perseguim, que només serà
possible si hi participem tots. En allò
que representen vostès, com a col·legis
professionals, hi ha aportacions a fer, i
en allò que puguin aportar altres institucions (des de les sanitàries fins a les
educatives, des de les associacions de
víctimes fins al món universitari), també
les esperarem. Aquesta és una política
molt integral i és d’aquelles polítiques
públiques en les que es veu amb molta
claredat i nitidesa que, a més transversalitat, a més participació, a més integra-

ció entre tots els agents, que són molt
diversos, més garanties d’èxit hi ha.
Acabo com he començat la meva intervenció: agraint molt sincerament que
l’IDES hagi fet aquesta aposta en un any
com aquest en què hem aprovat el Pla Estratègic, i hagi dedicat aquesta jornada a
la seguretat viària. Hem reduït els accidents i ens podríem haver instal·lat en el
cofoisme, però això seria l’error més gran
que podríem fer.
No ens serà gens fàcil tot el que ens ve
per davant. Perquè tot i que ja hem pujat
molts graons a l’hora de reduir la sinistralitat i ens pesen una mica les cames,
encara ens queden molts replans i trams
d’escala per pujar. I som molt conscients
que només els pujarem amb èxit si som
capaços de concertar esforços des de totes les perspectives i, particularment, des
d’aquesta perspectiva que representen
vostès com a col·legis d’enginyers; de
tot allò que es refereix en el seu camp
a la seguretat passiva o no passiva (nou
disseny de vehicles, molts altres capítols
sobre infraestructures) i també per allò
que representen com agents sempre presents en el debat públic sobre aquells temes que preocupen i ocupen aquest país
que un dia serà allò que vulgui ser, però
que en qualsevol cas és bo que tingui per
a ell mateix aquests espais de reflexió.
Gràcies per oferir-nos aquest espai,
gràcies per dedicar aquesta jornada a
la seguretat viària i espero que en surtin aquells elements de crítica positiva i
constructiva que ens ajudin a anar pujant aquests graons que, en definitiva,
significaran una millora de la qualitat de
vida dels nostres conciutadans, que això
crec que és la raó ultima de la política i
d’institucions com la seva que serveixen
al país.
Gràcies i bona jornada.

15

XVII Fòrum de la Seguretat

16

La seguretat viària avui i els principals reptes de futur

Modera: JORDI SANS

Presentació del
Pla Estratègic de
Seguretat Viària
2014-2020
Rafael Olmos
Responsable de l’Oficina del Pla de
Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit
Llicenciat en Filologia Hispànica per la UB, postgraduat en planificació i gestió de la mobilitat
per la UPC i la UPF, màster sobre Planificació i Direcció de la Mobilitat per la (UPC) i la (UPF) i
doctorant en Seguretat Viària per la Universitat de València i en estudis avançats (DEA) per la
Universitat de València, actualment és responsable de l’Oficina del Pla de Seguretat Viària del
Servei Català de Trànsit.
Anteriorment ha estat director general de la Policia, director del Servei Català de Trànsit,
assessor del conseller d’Interior en projectes transversals, responsable de Seguretat Viària del
Servei Català de Trànsit, coordinador dels mòduls “Policia i societat catalana” i “Policia de trànsit
i transport” i del Curs Específic de Policia de Trànsit de mossos d’esquadra a l’Escola de Policia
de Catalunya, director de Serveis de Seguretat Ciutadana a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i
funcionari de la Direcció General de Trànsit
A més, ha estat, i és, professor en nombrosos cursos, màsters i postgraus i autor de diverses
publicacions relacionades amb la seguretat viària i la seguretat ciutadana

17

XVII Fòrum de la Seguretat

18

La seguretat viària avui i els principals reptes de futur

Presentació del Pla Estratègic de
Seguretat Viària 2014-2020
RAFAEL OLMOS
Responsable de l’Oficina del Pla de
Seguretat Viària del Servei Català de
Trànsit.
Bon dia.
Primerament, agrair a l‘IDES la possibilitat que ens ha donat de poder explicar,
des de l’SCT (Servei Català de Trànsit),
què és la seguretat viària, i agrair-li sobretot a l’Imma Ros que dia rere dia m’ha
estat involucrant totalment en aquest
projecte per tal que en parlés avui, aquí.
El Conseller n’ha fet un resum exhaustiu
i meravellós, però en qualsevol cas exposaré la meva ponència.
Vull explicar quin és l’escenari que tenim
en aquest moments a Catalunya que a

l’any 2013 vam tancar amb 274 morts i
aquesta és una dada molt alta (com podeu veure a la Gràfica 1).
No som conscients de què pot significar
274 morts a 24 hores amb famílies que
envolten aquestes víctimes, amics de les
víctimes, etc. Imagineu-vos un avió que
en un sinistre produeix totes aquestes
morts. L’escenari és complicat. Tot i això,
el que deia el Conseller és correcte perquè
al 2013 varem tancar significativament,
sent el 5è país de la UE amb una relació
de morts per milió d’habitants més baixa.
En aquests moments vam tancar amb 36
morts per milió d’habitants. Aquesta és
la relació de les víctimes mortals en relació al cens de víctimes, però, com també
apuntava el Conseller, si tinguéssim en
compte la mobilitat que es produeix com
a conseqüència del turisme (que triplica

Gràfica 1. Evolució del nombre de víctimes mortals a 24 hores (ZI+ZU)

Font: Servei Català de Trànsit
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els propis ciutadans, sense contar que
Catalunya és una nació de pas on van
i venen molts vehicles que van a altres
conrades i altres indrets) la situació seria
molt més cofoia que no és ara.
En qualsevol cas, els paràmetres amb
que ens movem a la UE són de relació
de víctimes mortals per milió d’habitants.
Tenim 36 morts per milió d’habitants i
som el 5è país de la UE, per tant vol dir
que som el 5è país del món en millor seguretat viària, si pensem per un moment
que en el món es produeixen 1.270.000
morts cada any.
La gràfica 2 mostra quin és el descens
que s’ha produït al llarg de tots aquest
anys en 24 hores en via urbana i interurbana.
A la gràfica 3 es contempla quins eren els
accidents que hi havia l’any 2000. Penseu
que nosaltres en el 2003 ja varem contemplar la possibilitat (i així ens varem
afegir a la UE) de reduir, en el 2010, el
50% de víctimes mortals respecte l’any

2000, cosa que varem superar amb escreix mercès a la responsabilitat de
tots plegats, de la mateixa manera com
veurem com ens hem plantejat una disminució -com demana la UE- de disminució de víctimes mortals al 2020 respecte
als de l’any 2010.
En qualsevol cas, a la gràfica 4 podeu
veure les reduccions i aquestes són les
fites a les que nosaltres hauríem de ser
capaços d’arribar en el 2016 (desprès
veureu el Pla de Seguretat Viària Triennal) que varem aprovar i en què hi intervenen el Govern i el Parlament de Catalunya.
Si que és important, per refermar tot allò
que ha dit el Conseller Espadaler (suposo
que també per causes de la crisi), saber
que ha canviat la tendència pel que fa als
paràmetres d’accidentabilitat, i ja no han
estat ja les franges nocturnes ni els caps
de setmana, ni els joves ni els moments
de lleure, etc. a diferència del que passava antigament, quan es produeixen
més accidents. Aquestes tendències s’han

Gràfica 2. Evolució de víctimes mortals a 24 hores. Zona interurbana

Font: Servei Català de Trànsit
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Gràfica 3. Escenari accidentalitat a 30 dies

Font: Servei Català de Trànsit

Gràfica 4. Escenari accidentalitat a 30 dies: dades totals

Font: Servei Català de Trànsit
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capgirat i ho ha fet per moltes raons. La
crisi ha alentit la capacitat dels adolescents de poder sortir, però també les activitats policials que han après tant i saben
tant sobre quina és la mobilitat que es
produeix en els territoris per poder posar

els controls pertinents en els llocs adients
per intentar evitar l’accidentalitat i per
tant les policies (totes) han estat adaptatives en funció de les característiques de
la pròpia mobilitat.

Gràfica 5. Evolució de víctimes mortals per franja horària a 24h

Les víctimes mortals en franja nocturna baixen prop de -30% i la tendència és clarament decreixent; des de 2010 han baixat més de la meitat.

Font: Servei Català de Trànsit
Gràfica 6. Evolució de la sinistralitat viària laboral - 2013

Font: Servei Català de Trànsit
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A les gràfiques anteriors es detecta una
concurrència de dos conjunts que tenen
a veure amb la sinistralitat laboral. Però
hi ha la sinistralitat purament del trànsit, que en la concurrència o juxtaposició
veiem que el 50% dels morts en àmbit
laboral són accidents de transit, sigui
en missió o en in itinere i en el marc del
30% , per tant un de cada tres accidents
es mou en aquest entorn. D’aquí les incidències en aquest sentit.
També trobem la presencia de substàncies a les necròpsies de les víctimes mortals en transit, en què hi ha una certa pervivència o manteniment en la presencia
de l’alcohol. Recordem que l’alcohol no
és una causa directa de l’accident però
si que ho és indirectament en tant que
ajuda que es materialitzi. Així trobem
també un manteniment de la presència
d’estupefaents, alguns amb concurrència
amb l’alcohol, però detectem que també
n’hi ha de psicofàrmacs. Això, en cap cas
vol dir que els psicofàrmacs siguin la cau-

sa dels accidents però sí que sabem que la
seva presència activa pot concórrer, o no,
amb altres principis actius que faciliten la
no percepció dels riscos i a no percebre
la caracterització de la pròpia circulació
viària, que ja de per sí és un risc.
Amb això ens trobem amb una certa paradoxa: d’una banda la Unió Europea
ens està alertant sobre la gent de més
de 65 anys (que cada vegada són més).
L’esperança de vida es va ampliant dia a
dia, i la UE ha de ser capaç de garantir la
mobilitat d’aquesta gent per que siguin el
més autàrquics possible.
I és en aquest punt que podem entrar en
la contradicció. Aquesta franja, en què
pot ser més alta la presència d’aquests
psicofàrmacs, és d’alt risc, a no ser que
els metges, que han de vetllar per la
seva qualitat de vida, els aconsellin que
s’abstinguin de conduir determinats tipus de vehicles si es troben en aquesta
situació farmacològica. Aquesta és una
discussió que hi ha, ara mateix, dins la
Unió Europea.

Gràfica 7. Necròpsies amb resultats substàncies

Font: Servei Català de Trànsit
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Gràfica 8. Definició de mobilitat

Font: Servei Català de Trànsit
A partir de l’escenari de la gràfica 8
i de la pròpia definició de mobilitat,
l’establim en una mena de piràmide on
en el piramidó (cúspide) trobem la llei
i els valors, la llei que hem fet i formalitzat entre tots i els valors que té cada
país i que defineixen el tarannà de la
nostra societat.
A la seva base hi hem posat quatre dels
elements que participen en la mobilitat,
entenent la mobilitat segura com aquella
que ens permet gaudir perfectament del
viatge sense patir cap mena d’accident ni
cap mena de lesió personal, i hi hem posat
tota mena d’usuaris (d’ automòbils, de bicis, de cicles, de ciclomotor, caminant...).
També hem posat els mitjans de locomoció a tots i cadascun dels elements que
poden participar en aquesta locomoció,
fins i tot un patinets, si és el cas, també
infraestructures i, a part, la senyalització,
de la que després en parlarem.
La senyalització l’hem posada a part, precisament, perquè la senyalització viària és
l’únic llenguatge artificial que és univer-
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sal. Ni l’Esperant ha estat capaç d’arribar
als mateixos nivells d’enteniment i comprensió entre els ciutadans de diverses i
diferents llengües com ho ha aconseguit
la senyalització viària, tot i que jo sempre
he estat del parer que seria convenient
comptar amb un semiòleg que fos capaç
de decidir com s’han de senyalitzar les
vies, sobretot entenent que s’han de satisfer les necessitats sentides pels usuaris
i no pels enginyers o pels que ens dediquem al transit.
Aquesta piràmide ens permet veure
que hem de seguir un model holístic
i aquest model, a diferencia del que es
deia abans, quan es parlava de la seguretat viària com un model sistèmic, és
en el que ara s’està treballant a Europa i
que ens diu que per millorar, la seguretat
viària no serveix “per se”, sinó que hem
de ser capaços de millorar cada un dels
elements que hi participen, ja que en la
mesura que els anem millorant un a un
millorarem, a l’engròs i en conjunt, tota
la seguretat viària.
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Quan parlem que la reducció de
l’accidentalitat ha esta molt significativa,
és cert, però si ens hi fixem, veurem que
la importància rau en que hem estat capaços (els catalans amb les administracions i les entitats privades), de millorar
cada element. Hem millorat els elements
infraestructures. Sovint he sentit dir que
les infraestructures catalanes no són gens
bones comparades amb les d’Europa i en
això hi discrepo totalment. Viatjant es
pot comprovar que les nostres carreteres
tenen uns nivells de seguretat activa i
passiva molt envejables respecte a altres països.
És evident que ens cal millorar més i més
coses. Hem de millorar el cens de vehicles
actuals, per exemple?, doncs si, però no
pas perquè siguin molts prou antics sinó
perquè els vehicles que ara es fabriquen
tenen unes millores de seguretat activa i
passiva que no tenen res a veure amb les
de fa deu anys. Ara no només protegeixen
els seus ocupants sinó que, en molts casos, eviten les errades dels conductors a
l’hora de circular amb vehicles que poden posar a velocitats de força risc. Un
altre element, per tant, holístic d’aquest
model sistèmic, seria la senyalització. Cal
senyalitzar bé i ens hem d’anticipar a les
necessitats dels ciutadans per guiar-los
de la millor manera possible. De vegades, veiem que hi ha senyals que per a
desxifrar-los caldria aturar-se per poder
entendre cada un dels missatges que ens
donen.
I els usuaris?. Els usuaris es belluguen
per molts elements i dins uns paràmetres
com són per exemple els elements de la
dissuasió i de la percepció. I la sanció s’ha
de portar a terme de manera ràpida (per
això l’ SCT té una norma ISO per fer-ho
en 15 dies) i si la sanció es fa de manera
ràpida (tècnicament se’n diu efecte retributiu) té el seu efecte dissuasori.

Cal que siguem capaços de denunciar a
qui infringeixi. La UE diu, que els ciutadans conductors han de tenir sempre
present que en qualsevol moment poden
ser denunciats. Això, políticament no és
correcte com tampoc ho és políticament
que a Catalunya, que tenim de l’ordre
de 100 cinemòmetres o radars es posin
unes 500 .000 denuncies per infracció de
velocitat , en una població de 7,500.000
persones, i a sobre sentim dir que tant el
S.C.T. com l’Administració, com la Generalitat tenim ànim recaptador. No som uns
bàrbars. A Holanda, on sembla que tot és
tant bucòlic, amb 12.000.000 d’habitants
dels quals 8.000.000 són conductors, en
posen a l’any més de 6.000.000, i si a sobre volen veure la foto o protestar, han
de pagar primer.
Sense necessitat d’arribar a aquest extrems hem aconseguit modificar les conductes dels usuaris. Com ?, doncs educant. Els nostres nens i nenes ja tenen
educació viària i segurament en saben
molt més que nosaltres, d’aquest tema,
perquè nosaltres no hem estat formats
en aquest sentit. Nosaltres n’hem aprés a
cops de multes i sancions. De tota manera, és molt important que se sàpiga que
allò que el S.C.T. recapta dels infractors
s’esmerça i reverteixen seguretat viària
I fins aquí,
mobilitat.

aquesta

definició

de

I ara entrem en la definició del Model Català de Seguretat.
A la imatge 1 hi veiem una moneda amb
dues cares, la cara i la creu, la persuasió i la dissuasió. Mirem de persuadir
amb campanyes i controls policials (que
també són persuasius, en molt casos, tot i
tenir el component negatiu de la sanció).
Un control “per se” és també una acció
totalment persuasiva en la mesura que es
retira de la via pública aquells que la po-
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Imatge 1. Model de Seguretat Viària

Font: Servei Català de Trànsit
den posar en risc, i dintre de la persuasió
tenim el tema de la educació viària que,
com sigui i cada vegada més hi a més
formació durant tot el cicle vital de les
persones.
És indispensable donar aquesta formació
precisament a aquests usuaris del quals
la UE alerta que seran els màxims
accidentògens d’aquí a pocs anys: els
“seniors” (gent gran) i aquest és un tema
molt complicat.
I dintre d’aquesta moneda tonem a posar-hi la llei dels valors i la recerca, desenvolupant innovació, i al dors de tot
plegat, com no pot ser d’altre manera, la
capacitat d’avaluar integralment tot allò
que estem fent.
Per aprendre i poder saber com posar
aquests coneixements de nou en escena
i retroalimentar-nos dels nostres desconeixements hem de conèixer i ho hem de
fer tots, interactuant amb l’experiència
d’altres països, tant si ho fan bé (per a
seguir l’exemple) com dels que ho fan
malament (per a no fer-ho nosaltres).
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Conseqüentment amb tot això, varem
aprovar el Pla Estratègic que va tenir en
compte les cinc pilones que tenia OMS,
i el que deia el Banc Mundial Europeu
-que també hi tenia unes implicacionsperò també, d’alguna manera, el que
plantejava bàsicament la UE. I nosaltres,
com també vam fer en el seu moment,
d’afegir-nos a la fita de reducció del 50%
del nombre de morts al 2010, fem un pas
endavant i ens sumem al compromís de
reduir en un 50% el nombre de morts al
2020, i a reduir el nombre de víctimes
greus amb seqüeles afegides, en un 40%.
En aquest punt cal normalitzar i homogeneïtzar amb tota la UE quin és el significat de ferit greu), perquè cada país de
la UE pot tenir una definició diferent o
una percepció diferent de què és un ferit
greu, respecte a altres països.
I a més, anem més enllà -potser de manera utòpica però amb il·lusió-, cap el
2050. La UE planteja la visió 0, o sigui,
no morts per causa del trànsit i no ferits
greus en seqüeles de per vida. Ho podem
aconseguir?, doncs jo crec que sí perquè
les carreteres cada vegada estan millor,
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perquè els vehicles estan més preparats
per a protegir, perquè les persones cada
cop en sabem més i tenim més seny. En
qualsevol cas, aquest és el repte.
Aquest pla està penjat al web de Servei
Català de Trànsit i el podeu consultar allà
mateix quan vulgueu.

A la Gràfica 11 tornem a trobar-nos amb
una piràmide que és un tronc de piràmide en el qual plantegem quins són els objectius estratègics, quina és la missió que
té a veure amb el model i quins són els
valors, (el piramidó de la piràmide que
parlàvem, on estan destriats i confegits).

Gràfica 9. Objectius del Pla Estratègic 2014-2020

Font: Servei Català de Trànsit
Gràfica 10. Presentació del Pla Estratègic 2014-2020

Font: Servei Català de Trànsit
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Gràfica 11. VIsió i objectius estratègics del Pla Estratègic 2014-2020

Font: Servei Català de Trànsit
Com a conseqüència d’aquest Pla Estratègic hem elaborat i estem obligats per
llei al Pla Triennal de Seguretat Viària pel
2014-2016 on torna a sortir una piràmide (gràfica 11). Doncs, hem fet un reflex
d’allò que és el Pla Estratègic vers el Pla
de Seguretat Viària on plantegem novament els sis projectes estratègics, i això

també ho trobaran a la web que els he
comentat abans.
Tant el Pla Estratègic com de Seguretat
Viària són la concurrència de molts i de
tothom, no només de la Generalitat, sinó
de moltes entitats públiques i privades
que han concorregut amb nosaltres (SCT)

Gràfica 12. Estructura del Pla de Seguretat Viària 2014-2016

Font: Servei Català de Trànsit
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per tirar endavant aquest Pla Estratègic
perquè si no és amb la suma de tots no
serem capaços d’arribar als objectius i a
les fites que ens hem proposat.
Ens hem plantejat la reducció del 30% de
víctimes mortals el 2016 que és la part
d’allò que ens havíem plantejat el 2020
amb totes aquestes reduccions de detall
en funció de les caracteritzacions de les
mobilitats dels ciutadans.
Tenim un problema amb les motocicletes
(n’hi ha moltes) i una certa contradicció,
per aquest motiu, amb els ajuntaments
que els interessa que ni’hi hagi moltes,
també perquè alleugereixen la circulació
i eviten retencions.
Simplement tenim problemes, com
hem vist al principi, amb l’escenari de
l’accidentalitat, tenim problemes amb
les motocicletes, tenim problemes amb
la gent gran, ja que cada dia serem més

grans i la nostra esperança de vida cada
cop és més elevada; tenim problemes
perquè hi ha molta mobilitat entre vianants i ciclistes i la concurrència de tots
dos fluxos circulatoris, fonamentalment
en les grans ciutats genera certs desequilibris, tenim problemes en formar, no solament a la gent gran durant tot el cicle
vital de les persones sinó que hauríem
també s’hauria de formar a tot el sector
sanitari de manera que aconsellin dels
riscos a aquelles persones que prenen determinades substàncies, que encara que
no siguin causa d’accident, si que poden
afavorir que no es percebin els riscos de
la mateixa manera que s’haurien de percebre perquè l’activitat de la circulació és
una activitat de risc.
A les pàgines següents podreu veure els
diversos objectius que ens hem marcat en
aquest Pla.
Gràcies per la vostra atenció

Gràfica 13. Objectius del Pla de Seguretat Viària 2014-2016

Font: Servei Català de Trànsit
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Gràfica 14. Objectius del Pla de Seguretat Viària 2014-2016 (I)

Font: Servei Català de Trànsit
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Gràfica 14. Objectius del Pla de Seguretat Viària 2014-2016 (I)

Font: Servei Català de Trànsit
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La senyalització:
eina per millorar la
seguretat viària
Ferran Camps
Subdirector general d’Explotació Viària
del Departament de Territori i Sostenibilitat
Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), postgrau
en Enginyeria de Carreteres, Gestió d’Empreses d’Obra Pública i Cooperació Internacional per
al Desenvolupament. És auditor i inspector de seguretat viària i funcionari de carrera del Cos
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Generalitat de Catalunya.
Ha desenvolupat gran part de la seva tasca professional en l’àmbit de l’enginyeria viària en
tasques de planificació, disseny, execució, manteniment i explotació de carreteres principalment
en la Generalitat de Catalunya.
Actualment és el responsable d’Explotació Viària de la xarxa de més 6,000 km de carreteres de
la Generalitat de Catalunya al departament de Territori i Sostenibilitat, on coordina els àmbits
de conservació ordinària, conservació extraordinària, vialitat hivernal, gestió i protecció del
patrimoni viari i seguretat viària
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La senyalització: eina per millorar la
seguretat viària
FERRAN CAMPS
Subdirector general d’Explotació
Viària del Departament de Territori i
Sostenibilitat
Primerament m’afegeixo a l’agraïment a
l’IDES perquè ens ha convidat a exposar
el nostre punt de vista sobre seguretat
viària i, evidentment, com ha dit el
conseller, el reforç és un tema que està
d’actualitat i és de seguretat, i és oportú
plantejar-lo.
En aquest sentit jo parlaré de la part
d’infraestructures i, concretament, de la
senyalització i voldria remarcar algunes
coses.
Quan es parla de seguretat viària i
d’infraestructures, sovint ens venen més
a la idea temes com l’eix transversal.
De les infraestructures -relacionant-ho
amb el títol del Fòrum d’avui- com que,
segurament d’eixos transversals en farem
pocs més, ja veiem que en seguretat
viària estem en uns nous paradigmes
(com diu Rafael Olmos). Hem avançat
molt, hem baixat molt el nivell de risc
a les carreteres però hem d’anar a un
altre nivell i focalitzar en coses molt més
concretes que ens permeten afinar molt
més, partint de la base que la resta dels
grans tronc també existeixen. En aquest
sentit parlo com Enginyer.
Rafael Olmos parlava de la data 2050 amb
visió 0. Crec que és un repte tècnic que
tots tenim i que l’assolirem perquè tenim
capacitat per fer-ho i ens hi posarem, i
des del nostre àmbit, segurament, ens hi
hauríem d’implicar molt.

Tornant al tema senyalització, he de dir
que sempre ha estat una de les actuacions
de seguretat viària considerada com
element funcional clau de la carretera
i la seva infraestructura i a més
s’emmarca dins la seguretat preventiva
que, juntament amb el ferm, és un dels
principals elements.
En aquest sentit, la senyalització sempre
ha estat un l’element bàsic en les
actuacions de seguretat viària de baix
risc amb més alt impacte i més rehabilitat
econòmica, ja que ens permet, en aquells
casos en què no hi hem pogut arribar
a nivell de disseny i d’infraestructura,
indicar a l’usuari que la via té un problema
i quines són les condicions de circulació
òptimes en aquell tram per circular amb
condicions segures i còmodes.
Un dels temes que també m’agradaria
precisar, en tant a senyalització com
a govern, és que hem imposat un Pla
Integral de Senyalització. Ja hi ha hagut
una concreció d’això en el marc del
Pla de Seguretat Viària que ha estat un
manual de senyalització urbana que hem
elaborat dins el marc de concertació.
En aquest marc hi ha diferents grups de
treball (un d’ells és el GT32), que és el de
senyalització viària en què un dels seus
elements és el de normalitzar, proposar i
coordinar temes de senyalització.
Quan parlem de seguretat viària
entenem que qualsevol element de
senyalització hi està integrat. Tenim la
part de senyalització horitzontal i la de
senyalització vertical, i com que el pla
que hem fet és la de senyalització vertical
em centraré més en aquesta.
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Figura 1. Tipus de senyalització viària vertical fixa

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
Figura 2. Marc general

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
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Alguns conceptes bàsics: la senyalització
ha de ser visible, creïble, intel·ligible i
segura. Un dels temes més importants
i al meu entendre, bàsic, és que la
senyalització viària és una acció humana,
en tant que es tracta d’un element que
plantegem amb la premissa que la
persona que l’ha de llegir i interpretar està
conduint, per tant fent una acció de risc i
amb velocitat. La senyalització es planteja
com una eina de suport i d’informació
semiòtica amb el plantejament que la
persona que l’ha d’interpretar, en el
moment que la veu, ha de prendre una
decisió i que disposa d’uns temps de
percepció i de reacció determinats. Tot
això ens condiciona però és la clau per al
seu bon funcionament i la seva finalitat.
Quant a senyalització tenim un repte:
hem plantejat un Pla Integral de
Senyalització en què la part “integral” ve
donada per la complexitat que abasta el
concepte “senyalització”, ja que afecta
molts titulars de carretera i molts àmbits
diferents en l’àmbit competencial i ens hem
plantejat ,com govern, intentar liderar

un procés concertat amb col·legis, amb el
RACC, etc. amb un plantejament dintre
d’aquesta focalització en temes d’inversió.
La senyalització té un rendiment molt
alt d’impacte en seguretat viària i ens
proposem millorar la senyalització amb
un criteri de modernitat, accessibilitat i
homogeneïtat i seguretat.
Ja fa un any treballant-hi, i és un pla que
té una visió més àmplia (fins al 2016),
i que s’està treballant conjuntament
amb les administracions de carreteres
i ajuntaments i que, a grans trets, està
focalitzat en tres grans línies estratègiques:
una de genèrica, que uneix tot el tema de
la senyalització temàtica, una dirigida a
la senyalització dins àrees econòmiques
(polígons industrials, per exemple) i
una part de senyalització d’orientació
amb redacció de manuals i unificació de
criteris.
Una cosa molt important a comentar
és que a tota la part prèvia, que és on
som ara, a nivell general, estem en fase
de diagnòstic i estem plantejant una

Figura 3. Pla Integral de Millora de la Senyalització a Catalunya

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
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auditoria de senyalització dels titulars de
les carreteres -també tota una part a través
del Racc-, unes enquestes generalitzades
per poder enfocar des d’un punt de
vista més científic tot el plantejament

de senyalització i com a principals eines
del Pla hi ha els plans directors que
marquen les línies estratègiques a definir,
i finalment, els projectes de millora.

Figura 4. Objectius específics del Pla Integral

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
Figura 5. Pla integral de Millora de la Senyalització a Catalunya

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
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Figura 6. Calendari del Pla Integral

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat
Una cosa molt important a comentar
és que a tota la part prèvia, que és on
som ara, a nivell general, estem en fase
de diagnòstic i estem plantejant una
auditoria de senyalització dels titulars
de les carreteres -també tota una part
a través del RACC-, unes enquestes
generalitzades per poder enfocar des
d’un punt de vista més científic tot el
plantejament de senyalització i com
a principals eines del pla hi ha els
plans directors que marquen les línies
estratègiques a definir, i finalment, els
projectes de millora.
Com a exemple del que s’està plantejant
ara, en una primera acció d’aquest pla és
el que s’està executant a, ara, a Barcelona
en què el seu Ajuntament ha invertit
més d’un milió i mig d’euros en la seva
senyalització urbana.
Com a línia concreta del pla voldria
explicar que en el marc del GT32 de la
Comissió Catalana de Seguretat Viària,
un dels problemes que tenim, en tant als
marges de millora de la senyalització, és
un problema competencial important.

Som un país on tenim carreteres de l’Estat,
de la Generalitat, les diputacions i els
ajuntaments, però a més, cada ajuntament
és competent amb tots els seus carrers i
en aquest sentit cal un esforç pedagògic
i de persuasió per intentar que tots fem
les coses de la mateixa manera, amb els
mateixos criteris. Cal tenir en copte que
entre els ajuntaments de Barcelona n’hi ha
de molt petits i un dels esforços d’aquest
grup de treball és elaborar un manual
que permeti que tos els ajuntaments de
Catalunya es plantegin fer un paràmetre
bàsic de senyalització i mobilitat, amb
uns criteris tècnics i homogenis comuns
a tot el territori.
Destaquem que s’ha publicat (fa cosa d’un
mes), en el marc dels dossiers tècnics que
fa la DGT (Direcció General de Tràfic) el
manual d’orientació urbana (disponible
en pdf a la web), que és un manual que
passa a ser una guia pràctica.
És una d’aquestes línies de Pla Integral
que té més de 63 projectes, un d’ells
aquest, que ja està executat i en fase de
difusió. És una guia pràctica que ajuda
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als responsables de la mobilitat urbana
municipal a organitzar i fer la selecció de
les destinacions a senyalitzar.
Una de les seves novetats és com fer un
pla d’actualització, que és un dels temes
que es basa en un entorn del 2005 que
llavors no hi era, i també en tot el tema
de dissenys, que en aquest sentit ha
normalitzat per simplificar amb criteris
bàsics de crear un mateix tipus de disseny
pensant també que, en el cas urbà, hi
ha una marca de país (de qualitat de
mobiliari urbà) i que per això s’ha apostat
per alumini.
El manual també planteja criteris
d’ubicació i d’implantació de senyals
verticals als nostres carrers i travessies
urbanes amb un criteri bàsic per tal que
sigui fàcilment associables i permetin
percebre i reaccionar per tal de poder
assegurar les vessants de seguretat i
comoditat que abans mencionàvem. El
manual, a nivell del que planteja, unifica
la part de disseny.
És important que en el disseny de la
senyalització hi hagi un control de la
càrrega de treball, o sigui, que com a
màxim, a la via urbana hi ha d’haver
de 3 a 4 mencions (a la interurbana
potser alguna més), per tant s’ha de
limitar el màxim de mencions. També
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cal tenir cura del tipus de lletra, que
ha de ser homogènia i clara per tal
que els conductors s’acostumin, segons
velocitats, a reconèixer el context de
manera fàcil; que sàpiga com es llegeix.
I per aconseguir-ho és imprescindible
jerarquitzar criteris. Cal senyalitzar amb
una classificació jerarquitzada.
El manual recalca la importància de
continuïtat d’itineraris, és a dir, que a
partir que es veu una menció ja no es
perdi fins a arribar a la seva destinació.
En aquest punt es planteja el tema de les
sis mencions.
En tant al material homogeneïtzat
s’aposta per l’alumini galvanitzat com
element de qualitat de mobiliari i pel que
fa a mesures, tracta en criteris de formats
l’alçada, imatges clares i modernes, etc.
En definitiva, hi ha una aposta clara per
a la uniformitat.
El primer exemple de tot això serà
Barcelona, amb l’aportació del milió i
mig d’euros per a aquest fi per part de
l’Ajuntament. Altres ajuntaments ja
estan començant a entrar en aquest
plantejament d’eina de referència. Tenint
sempre en comte que els temes d’inversió
són els que són.
Moltes gràcies.
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Infraestructures per a una mobilitat
segura i sostenible
SERGI SAURÍ
Director del Centre d’Innovació del
Transport (CENIT)
Bon dia.
En primer lloc, voldria agrair a
l’organització haver-me convidat a aquesta
jornada.
Jo, a diferència dels meus companys
de taula, em permetré el luxe de ser
més abstracte. Els acadèmics tenim
normalment fama de ser filosòfics jo, com
a persona acadèmica, no els decebré.
Quan
em
van
plantejar
parlar
d’infraestructures de mobilitat,
com
a premissa operativa, despenjar la

infraestructura de la resta de temes de
seguretat viària és sempre un exercici
perillós i espot incorre en el perill
d’arribar a mitges veritats.
Permetin-me que utilitzi com a fil
argumental els principis filosòfics bàsics
de Descartes. Ja veuran que, aplicant els
seus postulats, ens permetrà arribar a la
principal tesis de la meva ponència.
Anem als elements concrets. Descartes
parlava del Mètode de Recerca Filosòfica
basat en tres fases:
- La primera és que mai agafarem una
veritat com absoluta sinó que partirem
d’aquelles veritats que les podem
demostrar com a tals; com idees. Si
féssim un símil matemàtic, parlaríem
dels axiomes.

Figura 1. Principis de la Filosofia de Descartes

Font: Sergi Saurí
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Figura 2. Els axiomes de la seguretat viària

Font: Sergi Saurí
- Després, fraccionem el problema
en parts i, partint dels complements
més simples fins als més complexes,
establirem la resolució; el que són els
teoremes

l’altre. Aquesta podríem dir que és la
visió transversal, però aquí cal introduir
una altra dimensió: la visió temporal.

Doncs aquesta idea la seguiré com a
fil argumental per exposar-los quin
és el paper de les infraestructures
en la seguretat viària. I és que les
infraestructures del transport no s’han de
veure només com a infraestructures en el
seu sentit més estricte, sinó com un servei
que ofereix, sent aquests els principis, els
axiomes.

Actualment s’està parlant molt de
la “resiliència en infraestructures”,
concepte que, de fet, el l’àmbit de la
logística fa temps que vàrem començar a
explorar. Si tenim una cadena logística de
subministrament i hi ha alguna irrupció
que no preveiem inicialment, quina és
la capacitat d’aquesta cadena logística
per tornar a funcionar normalment?
Aquest és un tema que s’ha traslladat
a l’àmbit de les infraestructures i, de
fet, podem analitzar què és la seguretat
viària des d’aquesta òptica; tindríem una
performance en què primerament hi ha
un accident i després una mitigació i una
recuperació.

Quan parlem de seguretat viària,
tradicionalment, agafem tres components
bàsics: vehicle, infraestructura i usuari.
Són tres elements que interaccionen
entre si i no es poden deslligar l’un de

Tenim una primera fase, que és la d’evitar
aquest risc i reduir-ne la probabilitat, i
una segona fase, quan parlem de reduir
la gravetat. Quan analitzem totes les
mesures per millorar la seguretat viària,

- Finalment agafem els resultats dels
teoremes i farem una concatenació de
raonaments; o sigui: la síntesi de tot
final.
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un possible criteri és l’escenari temporal.
Tenim mesures de seguretat, ex ante, i
mesures que podríem dir de resiliència
(un cop a passat el succés quines mesures
habilitem perquè la gravetat sigui la
menor possible).
Fins aquí hem establert els axiomes, que
són els elements en què tots estem d’acord
i que serveixen de punt de partida per
l’anàlisi de la infraestructura relacional
amb la seguretat viària.
Ara continuarem amb els teoremes: com
anem estructurant, a partir d’idees,
altres idees que, en principi, no semblen
evidents però que, després d’analitzar-les,
ja ens ho semblen més. I aquesta anàlisi
la farem a partir d’alguns exemples.
Comencem pel primer cas que seria, per
exemple, les infraestructures. Analitzant
molts casos, moltes variables i analitzant
com es relacionen entre si, hem sigut
capaços d’establir models analítics que
puguin predir com les principals variables
que incideixen en la infraestructura
incideixen en l’accidentalitat.

Primer es van fer uns models generals,
que no acaben de funcionar, per donar pas
posteriorment als models generalitzats,
amb millors resultats. S’han agafat
famílies de distribució, exponencials,
binomials negatives, etc. Són models que
ens donen una relació de la probabilitat
de què hi hagi un accident del tipus K en
un tram Y i en un temps donat T, i aquest
temps donat T, ve donat per un A (que
són els trams en què podem segmentar)
I amb això hem estat capaços de relacionar
amb les variables X explicatives (longitud
del tram, curvatura, etc.) com establir la
probabilitat d’ocurrència d’un accident en
funció, fins i tot, del flux i les característiques
de les vies. D’alguna manera, nosaltres
estem capacitats per relacionar certes
variables de disseny amb la probabilitat
d’accidència i fins de gravetat.
Altres autors -per exemple el Roadway
Safety Shynthesis-, també estableixen
quina és la probabilitat d’ocurrència
d’accidents entre el nivell de gravetat del
dany relacionat amb el flux anual amb
la longitud i variables explicatives (radi
de curvatura, etc.) Fins i tot alguns altres

Figura 3. Alguns “teoremes” sobre les infraestructures (I)

Font: Sergi Saurí
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Figura 4. Alguns “teoremes” sobre les infraestructures (II)

Font: Sergi Saurí
plantejaments són els factors modificadors
d’accidents que suposen que la resta de
paràmetres són constants.
Veiem dos exemples de com incideixen
en el traçat horitzontal. En aquest cas
parlem de la probabilitat d’ocurrència
segons la longitud de radis de curvatura,
etc. i en funció de diversos escenaris de
la infraestructura.
Quin és el problema que abordem sempre
quan treballem aquests elements? Doncs
que quan tenim moltes variables que
interaccionen (perquè al final, aquests
models es calibren a base de moltes
dades), moltes de les quals són difícils
de capturar en una variable, atès que
depenen de factors psicològics i/o
culturals de cada país. Al final tenim
instruments que no ens acaben de donar
la solució idònia, però que ens permeten
avançar en aquests teoremes i aprofundir
en la relació entre la seguretat viària i les
infraestructures.
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En una segona part, ja ultrapassant la
infraestructura concebuda en el sentit
més clàssic del que és el disseny, anem a
parlar d’infraestructura concebuda com a
servei. Entrem, per exemple, en el límit
de velocitat.
Nosaltres vàrem tenir ocasió fa uns anys
de treballar en l’establiment dels límits
de velocitat. Les variables que incideixen
són moltes i al intentar fer un raonament
Descartià, racional, hom pot tenir el perill
de deixar-se moltes variables pel mig. La
literatura té clar que l’accidentalitat i la
seva probabilitat està molt influenciada,
més que pel límit de velocitat, per la
variabilitat de les velocitats. Ara bé
aquesta variabilitat està marcada en part
pels límits de velocitat: a mesura que
reduïm el límit de velocitat, la variabilitat
baixa i aquesta és la variable que incideix
més directament en la probabilitat
d’accident
Ara bé, si bé el límit de velocitat no incideix
directament en aquesta probabilitat, sí
que ho fa en la gravetat. Tenim un exemple

La seguretat viària avui i els principals reptes de futur

Figura 5. Límits de velocitat com a mesura de resiliència (I)

Font: Sergi Saurí
Figura 6. Límits de velocitat com a mesura de resiliència (II)

Font: Sergi Saurí
de dos autors que, després d’analitzar
molts casos, van establir una relació
exponencial entre ambdues variables. De

fet, aquí hi ha tot un camp obert en què
les noves tecnologies de la informació i
la comunicació ens permeten tenir dades
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més reals d’accidents concrets i fer les
anàlisis a posteriori més acurades.
Amb una altra mirada, és interessant
veure el que ens diuen altres experiències
com Holanda, Hongria, França, Noruega,
Austràlia i EUA, per exemple.
En el cas d’Holanda han fet una reducció
a 50 km/h en trams urbans, el que ha
suposat 17% menys d’accidents mortals.
En cas d’Hongria en 10 km/h va haver-hi
una reducció de 20 morts menys per mes.
A França va fer complir una reducció
de la mortalitat elevada. Noruega en
alguns cassos es va passar de 80 a 70
km/h en carreteres més perilloses etc.
En el primer cas sí que va haver-hi una
reducció important, tant de ferits com de
morts, i els altres els resultats van ser més
despreciables. A Austràlia també es va
reduir en 10 km/h i també va repercutir
en la millora de l’accidentalitat. En EEUU,
per contra, no van haver-hi resultats
positius.

Els que tots tenim clar en aquest cas
és que les experiències ens diuen que
modificant a la baixa els límits de velocitat
s’incideix en la reducció dels accidents i en
la seva gravetat. El que no està tant clar
és quantitativament, perquè els efectes
són diversos. Ens tornem a trobar amb
el trinomi del principi i, fins i tot, amb la
visió transversal temporal entre resiliència
i mesures de seguretat, estrictament.
Una altra mesura que podem considerar
de resiliència seria, per exemple, la gestió
avançada d’accidents.
Tots sabem que una gran part de la
mortalitat. Sovint, es produeix o bé
immediatament al lloc del sinistre o bé
al cap d’unes hores. En la mesura que
nosaltres avancem en sistemes de detecció
de quan s’ha produït l’accident i es puguin
gestionar els equips per una ràpida
resposta reduirem la mortalitat. Aquesta
és una part de les mesures de resiliència,
una vegada ha passat l’accident, per
reduir la gravetat possible.

Figura 7. Exemple de resiliència: gestió avançada dels accidents

Font: Sergi Saurí
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Figura 8. Exemple de seguretat per incentius

Font: Sergi Saurí
Hi ha un cas d’una experiència que, a
partir d’un sensor als vehicles, podem
detectar si hi ha hagut una incidència i
activar una gestió de protocol. Hi ha tot
un recorregut encara per fer en aquest
sentit.
Fins ara hem parlat dels elements físics
de les infraestructures, s’ha parlat també
del límit de velocitat, però cal afegir
un altre element important vinculat al
comportament humà, els incentius.
Aquí, del que es tracta és d’actuar sobre
l’individu. Com per exemple mesures com
el pay-as-you-drive. La idea és establir
unes bonificacions a les assegurances a
partir d’establir el perfil concret de cada
conductor. Al final agafem variables,
cotxe, edat etc. però al final són variables,
indicis, senyals, d’un comportament
però al final, si tenim mesures que ens
poden fer un tracking perfecte de com
es comporta cada usuari, podrem fer
assegurances que estiguin més a to per a
cada tipologia d’usuari.

Això, a la llarga pot tenir un canvi en
els incentius: millorar la conducció,
que alguns usuaris vagin per rutes més
segures, reduir els costos d’accidents...,
i en aquest sentit hi ha un recorregut
d’iniciatives que tindran una incidència
important.
Quan parlem d’incentius no només estem
parlant de l’assegurança sinó també
podem actuar a partir de la tarificació
de carreteres. Nosaltres, quan parlem
de tarificació cal veure-la com un
instrument de gestió de la mobilitat i/o
de finançament, però també pot ser un
instrument d’incentiu. Fins i tot l’usuari
pot estar d’acord en pagar per una
qualitat diferencial a les vies.
Fa un temps vam fer un exercici amb
un altre projecte i objectiu. En unes vies
determinades demanàvem als usuaris
quan estarien disposats a pagar per
millorar-ne la seguretat. Vàrem veure que
la gent, si anava per una via més segura,
estava disposada a pagar més.
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Figura 9. La tarificació de carreteres

Font: Sergi Saurí
De quines xifres parlem? Era un cas
molt concret i l’enquesta no era massa
representativa, però parlem de 2,5 euros
més en alguns viatges. Això depèn molt
del motiu del viatge -si és per oci, per
negocis, etc.- i ja veuen que no estem
parlant de quantitats despreciables.
Aquests han estat els elements de tots
els teoremes, amb una aproximació
Descartiana. Al final, fixin-se que, el
més important és que hem passat d’uns
elements més físics a uns elements més
vinculats a la gestió de la infraestructura
i finalment hem parlat d’incentius.
Però al final quin és l’estat últim del
coneixement, la síntesi, la concatenació
dels coneixements? Seria la visió integral
del sistema, això és, les filosofies dels
programes de seguretat viària.
És interessant fer una lectura, per
exemple, Sustainable Road Safety
d’Holanda o la “Visió Zero” de Suècia.
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A partir d’un seguit d’aproximacions,
visions, que s’estableixen en aquests
documents i com d’aquest nivell de visió
integral se’n prenen, després, tot el seguit
de mesures.
Podem fer una taxonomia seguint amb
seguretat, podem fer una taxonomia
seguint amb resiliència, si afecta més a
l’individu, a l’estructura... però sempre
les actuacions dimanen d’una visió,
d’una filosofia, d’una síntesi global
del coneixement. Per exemple, en cas
d’Holanda, es parteix de la idea: “partim
de la base que farem infraestructures
que estiguin a la dimensió humana de la
persona i un element de funcionalitat, per
tant segmentarem unes vies que faran una
funció direccional, vies d’alta capacitat i
vies més cohesives pel destí final (que
tinguin poca velocitat)”. Si tenim una via
on hi hagi un comportament i un disseny
homogeni es millorarà la seguretat. Les
vies han de ser autoexplicatives i això
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és un problema, per exemple, a l’hora
d’aplicar els límits de velocitat; si posem
límit a 80 km/h i la gent percep que
anant a 120 no hi ha risc acabaran anant
a 120. Les vies han d’ajustar-se bé a la
percepció del risc.
La “visió zero· és una filosofia semblant.
Permetin-me destacar el fet que abans va
la seguretat que no la mobilitat. Hem de
fixar una mobilitat en funció d’aquesta
seguretat i una estratègia. Nosaltres com
considerem una via segura? No només que
no hi hagi accidents sinó que una vegada

produïts la probabilitat del nombre de
morts sigui la menys possible.
Hem començat amb elements molt
concrets de mesures, però ara acabo
la importància d’aquesta visió i que
el plantejament sigui molt més aviat
deductiu. És a dir, la importància de
definir les mesures a partir d’una visió
de la seguretat viària, d’una síntesi en el
sentit de Descartes.
Moltes gràcies per l’atenció i si hi ha
alguna qüestió després, amb molt de gust
els atendré.

Figura 10. La síntesi

Font: Sergi Saurí
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Modera: JORDI SANS

La gestió de la
velocitat variable
Xavier Almirall
Subdirector General de Trànsit del SCT
Actualment és Subdirector General de Trànsit del Servei Català de Trànsit (SCT), on s’encarrega
dels temes de gestió del trànsit i de la informació viària a Catalunya.
Durant 7 anys, al mateix Servei Català de Trànsit, va dirigir l’Oficina del Pla Català de Seguretat
Viària, unitat encarregada de planificar i desenvolupar les polítiques de seguretat viària a
Catalunya,
Va ser Director de Via Pública, Trànsit i Transports a l’Ajuntament de l’Hospitalet i Director de
Seguretat del mateix ajuntament, on també va realitzar diverses funcions a la policia local.
És llicenciat en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (UB) i ha realitzat estudis
de postgrau a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

53

XVII Fòrum de la Seguretat

54

La seguretat viària avui i els principals reptes de futur

La gestió de la velocitat variable
XAVIER ALMIRALL
Subdirector general del Servei Català
de Trànsit
Bon dia.
En primer lloc vull agrair la invitació que
ens han fet per venir a explicar la gestió
de la velocitat variable.
La gestió de la velocitat variable és un
instrument, del que aquí a Catalunya
n’hem sigut capdavanters respecte de
tot l’Estat i fins i tot de molts països
del nostre entorn. És un mitjà -que la
normativa ens permet des de fa anys- per
senyalitzar de forma variable, en aquest
cas, un precepte: límit de velocitat.
És un instrument que ja existia i nosaltres
hem incorporat la manera de fer-la

dinàmica, integral, i no només canviant
un color o un pictograma d’un senyal,
sinó fent una gestió d’un corredor sencer
de forma dinàmica i integral amb totes les
garanties de seguretat que això incorpora,
amb els radars que modifiquen el seu
límit de velocitat en funció de la velocitat
que s’està pintant en aquell moment en el
senyal, etc. Un sistema més complex del
que era el mínim necessari i sobre el qual
ja hi havia alguna petita experiència.
Això, on ho fem? Doncs en les zones on
té sentit fer-ho, en ells llocs de major
concentració de flux de trànsit i per tant
amb més problemes de congestió i on cal
optimitzar aquesta congestió.
Aquest projecte, va rebre un premi al
novembre del 2009 al EASYWAY ANNUAL
FORUM a Viena. És un premi que promou
la Direcció General de Transports i
Energia de la Comissió Europea.

Imatge 1. Definició (I)

Font: Servei Català de Trànsit
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La sortida d’aquest projecte va ser el
2006 quan a la Generalitat de Catalunya
comença a plantejar-se la necessitat
d’atacar el problema de la qualitat de
l’aire de l’entorn de Barcelona. En aquell
moment es fa un decret -el 226- en què
es declara una zona de protecció especial
de l’ambient atmosfèric en una sèrie
de municipis de l’àrea metropolitana
de Barcelona que afecta 16 municipis
del Barcelonès i del Baix Llobregat,
principalment i que a partir d’ells es
comença a elaborar un Pla de Qualitat
de l’Aire (Pla 2007-2010) en què de 73
mesures (que afectaven la indústria,
l’edificació ...), 14 estaven relacionades
amb el transport per carretera, una es
referia a minimitzar les emissions dels
vehicles a motor controlant la seva
velocitat, (les emissions dels vehicles
són les principals causants del problema
mediambiental que hi ha a l’entorn
metropolita). Tot això es va plantejar des
del Servei Català de Trànsit que va exposar,
també, el punt de vista de la millora que
això podia suposar en la seguretat viària, a
més del medi ambient, la seguretat viària

Imatge 2. Definició (II)

Font: Servei Català de Trànsit
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i en la gestió del trànsit amb la reducció
general de les congestions.
Per tant, els objectius d’aquesta eina de
gestió serien: la millora de la fluïdesa i de
la disminució d’emissions contaminants i la
millora de la seguretat viària en general.
Pel que fa a la descripció d’aquesta mesura,
dir que d’una forma molt resumida el
que fa l’estratègia i el funcionament de
la velocitat variable és anticipar-se a la
congestió, actuar en el moment en què
s’arriba al límit de la capacitat de la via,
en la precongestió. Aigües amunt, un
espai abans i un moment abans d’aquesta
congestió, es posa en marxa tota una
estratègia de reducció de la velocitat,
d’agrupació, de retardar, de compactació i
d’ordenació d’aquests vehicles de manera
contínua. i que, quan arribin al lloc de
la congestió, ja hi hagi dos efectes: la
disminució d’aturades i arrencades que és un dels principals elements de
la contaminació i el seu efecte és que
genera una disminució de la pol·lució i
del consum i emissions.
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Aquesta
homogeneïtzació
de
les
velocitats, també genera una disminució
de les possibilitats de fricció o col·lisió.

Tenim pendents dos corredors (la C-31
nord i la A-2) que estan en projecte i
pendents del finançament.

Aquesta seria l’estratègia en la qual es
basa el fet d’haver posat en marxa aquest
sistema de velocitat variable.

Al primer trimestre del 2011 es va passar
d’una situació de 80 km/h en la zona 1
a una situació en què es va deixar els
80 en els trams d’arribada en l’àmbit
urbà (zona de transició entre el transit
continu interurbà i el transit urbà amb
interrupcions semafòriques) i es van
adaptar a uns límits més alts en una sèrie
de trams, fins i tot de 120, de 100 i de
90 en funció de la via. Parlant amb els
titulars de les vies vàrem mirar d’adaptarho al disseny de cada via i de cada lloc.

En aquest moment ens trobem amb
l’aplicació del segon pla (Pla d’Actuació
de la Millora Catalana de l’Aire) de
l’horitzó 2015, i és la mesura número 9
Tot això es va començar el 2008 amb
l’aplicació dels 80 km/h, que va ser
la primera mesura i que va ser sense
velocitat variable, que es va implantar en
els 16 municipis. La velocitat variable es
va anar implantant el 2009 a la C-31 i a
la C-32 sud, cosa que ja permetia anar en
aquell límit de 80, que en aquell moment
es va considerar que era el màxim, i
permetia baixar d’aquell límit de 80
en funció dels problemes de congestió
previsibles o en funció dels episodis de
contaminació alta. El 2010 es va fer l’AP2
i l’AP7, el 2011 la B-23 (la prolongació
de la Diagonal) i el 2012 la B-20.

Quin és l’efecte de la velocitat variable?
El factor d’emissió depèn de molts factors,
de la composició del trànsit, de les
velocitats, de l’antiguitat dels vehicles...
Aquesta imatge mostra la relació entre
el factor d’emissió per una determinada
composició del trànsit, i la velocitat de
circulació.
Quin és l’efecte de la velocitat variable?

Imatge 3. Abast

Font: Servei Català de Trànsit
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Imatge 4. Emissions

Font: Servei Català de Trànsit
En primer lloc fa que les emissions més
altes -que són les que hi ha en la part més
baixa de les velocitats, i que es produeixen,
sobretot, en parades i arrancades i en els
temps de congestió a velocitat lenta-, es
disminueixin.
En segon lloc, existeix un altre tipus de
reducció, que es produeix al passar de
velocitats elevades, sobretot en hores
de flux lliure (nit, matinada). En aquest
cas baixen als límits que es consideren
oportuns amb un control del seu
compliment. Aquest és el cas actual quan
s’activa el protocol per incorporar els
criteris de dispersió de contaminants de
l’aire per part de la Direcció General de
Qualitat Ambiental.
Per tant el que es fa és homogeneïtzar,
reduir les aturades i reduir del límit
màxim de velocitat. Això fa que el factor
d’emissió d’òxids de nitrogen i partícules
en suspensió disminueixi i, indirectament,
millori la seguretat viària ja que aquest fet
redueix l’accidentalitat greu de manera
espectacular. Va haver-hi una disminució
important de ferits greus i morts en el
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moment en què es va implantar tant el
límit 80 com, posteriorment, la velocitat
variable amb la nova modalitat.
Com funciona la velocitat variable?
Tenim, de forma contínua, la lectura
d’una sèrie de paràmetres com són la
intensitat, la velocitat i l’ocupació de
la via, i la tenim online, o sigui que
s’actualitza a temps real. La informació es
transmet a través de les ERU (estacions
remotes universals), on es concentra
aquesta informació, i es rep al nostre
Centre d’Informació Viària de Catalunya.
Amb aquestes dades de trànsit, el que es
fa és que un algorisme analitzi en cada
moment quina és la velocitat òptima
que cal indicar perquè la congestió sigui
més baixa, etc. També es pot utilitzar
manualment en alguns moments per
fer actuacions puntuals en cas d’obres o
manteniments, incidències, etc.
Simultàniament s’envia i es publica al
panell informatiu aquesta velocitat
òptima. La informació és enviada a la
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Imatge 5. Funcionament i gestió (I)

Font: Servei Català de Trànsit
carretera a través de la ERU, que ho
comunica als panells de missatge variable
i els diu quina és la velocitat que hi ha
d’haver en cada moment.
Aquesta velocitat òptima, a més es guarda
en un registre per si cal, per a la seguretat
jurídica de tothom, que quedi registrada
en un sistema amb un rellotge per satèl·lit
que inclou que diu cada senyal variable
en la carretera en cada moment.
A la vegada, la ERU envia un senyal
als radars en què els indica quin és el
límit de velocitat que han de posar com
a llindar en cada moment, per tant els
radars es fixen en aquest límit i quan hi
ha una infracció envia cap al procediment
sancionador la informació perquè faci
tot el seu procediment de notificació i
sanció. El procediment sancionador, per
seguretat de tothom, fa una consulta

posterior en l’històric de velocitat. El que
es fa és comprovar que en aquell moment
no hi ha cap error i que el límit de velocitat
que s’indicava era el correcte. Per a això
es va encarregar una certificació d’un
laboratori homologat que ens certifiqués
aquesta part del tema sancionador per tal
de fer-lo creïble i que es pogués aplicar
amb seguretat.
A la imatge 6 es pot veure la interfície
d’usuari (operador) del que disposem en
el CIVICAT per veure quina és la situació, a
temps real, de la carretera. Això ens dóna
contínuament les velocitats que s’estan
produint, tan reals com les publicades
als senyals variables. Les franges de color
marró més fosc (a la dreta de la imatge)
ens indiquen la velocitat que marquen en
aquest moment els panells, i la velocitat
real que s’està produint ho indiquen els
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punts blaus. Si en algun moment no es
disposa de la dada de trànsit, es fa una
interpolació i es reflexa en vermell.
Ara us posaré un vídeo (no disponible en
aquesta publicació) perquè es vegi una
mica com actua aquest sistema quan està
en moviment. La imatge està accelerada
perquè es vegi millor.
A la part de baix, que representa l’entrada
a Barcelona (a la dreta) per la C-32 sud,
podeu veure com a partir de les 7 h i 10

Imatge 6. Funcionament i gestió (II)

Font: Servei Català de Trànsit
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minuts, quan el flux de trànsit comença
a acostar-se al límit de la capacitat de la
via, el sistema comença a reduir el límit
de la velocitat i es veu com la velocitat
dels vehicles s’adapta en aquest límit
immediatament. La reducció del límit es
va estenent aigües amunt.
A partir de les 7 h 45 minuts al gràfic de
dalt, que representa l’entrada a Barcelona
(a la dreta) per B-23, es produeix el
mateix cas.
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Col·loqui
Modera: JORDI SANS
Rafael Olmos, responsable de l’Oficina del Pla Català
de Seguretat Viària del SCT
Ferran Camps, subdirector general d’Explotació Viària
del Departament de Territori i Sostenibilitat
Sergi Saurí, director del Centre d’Innovació del
Transport (CENIT)
Xavier Almirall, subdirector general del Servei Català
de Trànsit
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COL·LOQUI

Jordi Sans, moderador
Gràcies a tots els ponents. Ara donarem
pas a uns minuts de col·loqui.
Podeu adreçar les vostres preguntes o
reflexions als ponents.
Ole Thorson (President de l’Associació de
Prevenció d’Accidents de Trànsit)
Sr. Almirall, la primera diapositiva
defineix una sèrie de rols i bases per la
velocitat variable i comença, com és
normal amb la fluïdesa, les emissions i la
seguretat.
No seria hora de canviar aquest ordre?
Estem pensant en la visió 0 i, també, en
l’emissió 0.
Xavier Almirall
Jo he tractat de ser sincer.
L’origen de la implantació del sistema
de velocitat variable, que ha sigut un
projecte costós, ha estat un problema
mediambiental
i la pressió de la
pròpia Comissió Europea, ja que feia
el seguiment de la qualitat de l’aire. En

aquells moments hi havia una situació
-possiblement diferent de l’actual-, en
què l’estat de l’activitat la construcció
produïa moltes partícules en suspensió i
aquest va ser el motor, el tret de sortida,
per buscar alternatives i per fer un pla de
qualitat de l’aire.
Quan el Servei Català de Trànsit va
estudiar què es podia fer en aquest àmbit,
ja que els vehicles eren un dels principals
problemes, nosaltres vàrem proposar
aquesta mesura, evidentment, afeginthi la gestió del trànsit com a missió que
tenim com a servei català de trànsit i
també vàrem proposar una millora de la
seguretat viària. Aquest ordre s’explica
perquè l’origen és aquest i per tant l’ordre
cronològic ha esta aquest.
Rosa Gispert (Departament de Salut de
la Generalitat)
Tinc molt d’interès en saber quin ha estat
l’efecte de la velocitat variable sobre la
qualitat de l’aire.
Xavier Almirall
Això, segurament ho hauria de respondre
el Departament de Medi Ambient que és
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el que està controlant tots els indicadors
d’aquest Pla de Qualitat de l’Aire.

el Pla de seguretat viària, com no pot ser
d’altra manera.

Jo penso que ha estat bo, el que no sé
és si han separat, de tot això, els efectes
de la crisi. La mobilitat també ha baixat
però la pol·lució també. Per exemple, les
pedreres del Garraf ja no treballen amb
la intensitat d’abans.

Un comentari com el que ha fet en Sergi,
dient que l’accidentalitat té més a veure
amb la variabilitat de les velocitats,
és a dir, en els canvis d’aparicions de
velocitat-, és un estudi que nosaltres,
conjuntament, havíem fet amb CENIT i
que és un dels elements que ja és sabut
que les velocitats constants, d’alguna
manera, sense acceleracions produeixen
molta més seguretat, però crec que sí
que treballem única i exclusivament la
seguretat; també la viària

És a dir no sé si tot això ho tenen estudiat
perquè és una dada que jo no tinc.
Ole Thorson (President de l’Associació de
Prevenció d’Accidents de Trànsit)
Sr. Saurí, -i potser també el filòleg Sr.
Olmos ens ho podrà aclarir- estem
parlant molt, per una banda d’educació
a tall d’orientar la població i per altra
banda de moltes mesures tècniques.
Sabem també que quan fem, en marxa,
mesures tècniques que donen millores
de seguretat la gent canvia el seu
comportament i s’adapta per a quedar-se
amb el mateix risc. I això és una de les
coses, per les que em fa la impressió que
cadascú parla de la seva parcel·la, però
que d’unificar-ho tot en un l’element per
buscar la baixada del risc, no ho veig.
Amb tots els respectes.
Rafael Olmos
Et contestaré, no com filòleg sinó com
humanista.

Sergi Saurí
En aquest cas he d’afegir que, al final,
són dos elements que van dialogant
entre sí i jo crec que l’important és partir
d’una filosofia a partir de la qual aniran
dimanant totes les mesures.
No es tracta de fer mesures heterogènies
i respondre a uns principis. Al final estem
d’acord que hem de mirar que l’evolució
passada és positiva i s’ha de continuar
amb aquesta visió i en això hi estem
d’acord.
En seguretat estem incidint a llarg termini
però també hi ha elements de mesures
que hem d’anar fent. Potser no hem estat
molt èxplicits en aquests temes.
Ricard Nogués

L’evolució humana neix de dos principis:
el de l’evolució natural i el de l’evolució
tècnica. Si no s’haguessin produït tots
dos elements encara estaríem a l’època
de les cavernes.
Per tan, qualsevol activitat humana
neix de l’evolució natural de les coses i
de l’evolució tècnica i, per tant, com ha
comentat abans Sergi Saurí, tot això s’ha
traspuat tant en el Pla Estratègic com en
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Com és que s’ha posat tan de moda, en
la senyalització, economitzar els noms
de les poblacions de Catalunya (Maçanet
de la Selva = Maçanet S, Platja d’Aro =
Platja d’A, Lloret de Mar = Lloret M...)? Si
som un país turístic, penso que, d’alguna
manera, això s’hauria de millorar. Si jo
que visc aquí tinc dubtes imagineu-vos
aquell qui ve de fora.
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Ferran Camps
Aquest és un tema molt controvertit
i sobre el que trobaríem diferents
teories. La realitat és que aquí tenim un
problema important, perquè depenem de
les diferents administracions que tenen
criteris diferents.
Hi ha municipis amb noms realment molt
llargs, com Santa Maria de Palautordera,
que és un dels clàssics. En aquest sentit
penso que la senyalització és un esport
de risc.
Quan hem d’estar pendents de les
senyals estem fent una acció (conduir) i
normalment a una velocitat determinada.
És per això que a l’hora de senyalitzar cal
donar la mínima càrrega de treball i la

màxima informació, i aquí el problema
rau quan no hi ha aquesta informació
precisa.
Un dels criteris són les presenyalitzacions
que s’intenta que siguin completes.
És per això que, com a mínim, un dels
cartells -que és el primer que es veuràha de tenir una informació completa mal
que sigui farragosa de llegir, i a partir
d’aquí, en la resta de senyals, s’abrevia.
El problema és que el conductor no és
mai prou conscient dels senyals que veu
i en percep molts menys. Sempre creiem
que hem vist menys senyals dels que
realment hi ha.
Hi ha tots uns criteris i estan normalitzats,
però tot és millorable.
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Modera: RICARD NOGUÉS

La innovació en
els vehicles com
a mesura de
seguretat
Adrià Ferrer
Enginyer de projectes de Seguretat Passiva a Applus IDIADA
És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és el responsable
de Projectes de Seguretat Viària a Applus+IDIADA.
Les seves activitats se centren, de manera general, en el camp de la seguretat integrada
(aproximació conjunta de seguretat viària, seguretat passiva i seguretat activa).
En particular, treballa en investigació i reconstrucció d’accidents, tant virtual com física, seguretat
infantil, protecció de vianants i anàlisis de seguretat viària. Forma part de diversos grups de
treball nacionals i internacionals relacionats amb la seguretat integrada.
És autor de diversos articles tècnics i ha participat com a ponent en nombroses conferències de
seguretat viària.
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La innovació en els vehicles com a mesura
de seguretat
ADRIÀ FERRER
Enginyer de projectes de Seguretat
Passiva a Applus IDIADA
Bon dia. Moltes gràcies, en nom d’Applus
IDIADA, per convidar-nos a parlar en
aquesta ponència.
Començaré des del principi de tot, una
mica en línia amb els termes filosòfics
amb què hem comentat abans, però més
en termes filològics.
L’Institut d’Estudis Catalans defineix
“accident” com un esdeveniment casual,
i aquí, la llengua ens fa una mala passada.
Els accidents de trànsit no són casuals,

segons el meu punt de vista, sinó causals.
Si un accident de tràfic fos casual, no
hi podríem fer res i, en canvi, intentem
trobar-ne les causes, recollir informació
per trobar-les i poder-les atacar per tal,
no només d’evitar-los, sinó d’evitar o
minvar les lesions que provoquen. Perquè
els accidents són un problema de salut
pública (mor gairebé una persona cada
dia a Catalunya relacionat amb accidents
de trànsit), i per tant, es tracta d’un tema
que, tot i que hem millorat, cal seguir
atacant.
Us parlaré, sobretot, de temes de seguretat
integrada. Des de sempre s’ha parlat de
la seguretat amb base a un esquema que
divideix la seguretat en els vehicles amb
dues vessants:

Imatge 1. Introducció

Font: Applus IDIADA
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- la seguretat activa. Evitar un accident
de trànsit.
- la seguretat passiva. Mitigar-ne les
conseqüències.
En la que s’ha avançat més és en la
passiva, per una raó simple: està basada
en la mecànica, i la mecànica és una
ciència que porta més temps evolucionant
comparat amb l’electrònica, que és en el
que es basa l’activa.
Amb els anys s’han anat traient sistemes
que estaven entremig d’aquestes dues
vessants de la seguretat (passiva i activa).
Aquestes dues definicions començaven a
quedar una mica obsoletes i es comença
a parlar, cada vegada més, de seguretat,
integrada, que és la manera d’englobar i
de veure com interaccionen ambdues en
un vehicle, com els elements de seguretat
activa influeixen en els de seguretat
passiva. És a dir, si tenim un sistema
que abans d’un impacte ens redueix
la velocitat del vehicle i un sistema de

Imatge 2. Autoprotecció (I)

Font: Applus IDIADA
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passiva que en mitiga les conseqüències,
veurem com aquesta reducció de velocitat
afecta la performance d’aquests sistemes.
Per parlar d’aquests sistemes de seguretat
integrada, dividirem entre autoprotecció
o protecció dels mateixos ocupants
del vehicle (conductor i passatgers) i
protecció de tercers que, avui em limitaré
a parlar dels vianants.
Un dels elements que més ha evolucionat
i que més amagat ha quedat en seguretat
passiva ha estat l’estructural.
Els cotxes han millorat molt en estructura
de vehicle i el principi bàsic es basa en la
rigidesa del compartiment dels ocupants.
És a dir tot allò que és l’habitacle, l’espai
de supervivència es fabrica tan rígid
com és possible, mentre que a la part
davantera s’hi utilitzen materials més tous
per tal de crear uns canvis de càrrega que
permetin deformar el vehicle de manera
controlada, perquè la deformació suposa
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una pèrdua d’energia que no haurà
d’absorbir l’ocupant.

suporti les mateixes càrregues però que a
la vegada sigui intercanviable.

Abans, un cotxe, simplement es construïa
i la seva estructura havia d’aguantar la
força de la gravetat i prou. En canvi,
ara, ha de tenir una capacitat d’absorció
i d’energia molt més elevada i ha de
poder canalitzar-la cap a certes zones de
l’habitacle o de l’estructura, en general.

Un altre repte, en aquest tipus de
seguretat, el trobem en les noves
distribucions interiors. Ara, 2+3 segueix
sent habitual però situacions de 3+3
o seients plegables (com a estructures
noves) també suposen un repte pel que
fa a mantenir el nivell de seguretat que
es tenia abans.

Hi ha tres elements molt importants en
l’estructura d’un vehicle:
- El muntant A
- El muntant B
- La talonera
En un cotxe antic, en un impacte a 64
km/h l’impacte és força desastrós.
Si comparem entre un primer model de
Golf (de fa uns 30 anys) i l’actual notarem
aquestes millores, a una velocitat de 64
km/h.
En l’antic, el muntant A i la talonera -que
en principi es va pensar que havien de ser
rígids per tal d’evitar intrusions i evitar
més danys als ocupants i a l’estructuranomés formava el cotxe i prou.
En canvi, actualment, en el mateix tipus
de xoc i en la mateixa velocitat, però
en un model del 2012, hi ha molta més
estabilitat de l’habitacle.
Tot i això queda molt per fer, tot i que
hem millorat moltíssim. Els models de
vehicle canvien i ara hi ha una gran
tendència a fer vehicles molt petits,
modulars, urbans... perquè aquest perfil
va molt lligat amb el vehicle elèctric i un
dels conceptes que lliga és la modularitat,
i així poder construir un vehicle que a la
vegada es pugui fer descapotable, se li
pugui canviar el nombre de places, etc.
Aquest és un repte estructural perquè
cal una estructura igualment forta i que

Altres innovacions estructurals, com per
exemple, el muntant B, que és una de les
parts més importants estructuralment
hauria d’estar a qui i en alguns casos no
hi és. Es tracta d’una innovació i, per tant,
cal mantenir la seguretat dels elements
de seguretat passiva però amb aquestes
noves innovacions.
Uns altres dels elements que més han
canviat i han evolucionat són els sistemes
de retenció i a mateix impacte, mateix
cotxe i a la mateixa velocitat, hi ha una
diferència abismal si estan inclosos o no
els sistemes de retenció.
Un xoc es divideix, bàsicament, en tres
impactes:
1) El cotxe contra l’obstacle
2) El de l’ocupant, contra allò què el
pari
3) El dels òrgans interns de la persona
contra les parets del seu cos.
En el primer impacte, el que fa l’estructura
és treballar aquest impacte intentant
deformar-se de manera controlada i
absorbint el màxim d’energia.
El segon, en què el conductor pot impactar
amb la columna de direcció, amb els
parabrises, amb els pedals, etc., si el
vehicle disposa de sistemes de retenció,
no només s’evitarà que aquest cop sigui
molt més tou i que la desceleració sigui
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més suau, sinó que a més es controlarà la
dinàmica de l’ocupant, perquè es controla
què impacta i contra què.
Aquesta és la base dels sistemes de
retenció que s’ha anat implantant des de
fa vint anys, aproximadament. En aquest
camp, també queden moltes coses per fer.
Un dels grans problemes ve de l’airbag
més el cinturó quan han de protegir tant
una persona de 2 metres i 100 quilos com
i una dona d-1,40 m i 60 quilos.
El sistema és el mateix i l’únic que se’n
pot canviar és la regulació del seient,
però això va a càrrec de l’usuari.
Un dels passos que s’han de fer és fer
que aquests sistemes de retenció siguin
adaptats al tipus d’usuari que condueix o
que va de passatger.
Els sistemes de doble pretensor. La velocitat d’impacte està estretament lligada amb
la conseqüència i les lesions, i si reduïm la
velocitat, reduïm les lesions. Però tenint
en compte que reduint la velocitat també
canviarà la nostra postura, cal inventar
un sistema amb el qual, es freni o no,
no variï la postura de l’ocupant. Aquests
sistemes permeten millorar la posició,
instants abans de l’impacte
Reducció la pressió del cinturó mitjançant
diversos sistemes. Ara, un dels més nous
és l’airbag de cinturó perquè estem
desenvolupant sistemes de xoc de 64
km/h que és l’objectiu de qualsevol
fabricant. Això fa que el sistema de
retenció tingui una rigidesa determinada
però, i si es tracta d’un xoc a 50 km/h
i tinc 80 anys? Doncs segurament no es
morirà ni tindrà lesions greus al cap però
sí al pit, perquè el cinturo és massa rígid.
Cal seguir treballant en aquesta línia
d’adaptació o fer més ampli l’aspecte
d’usuaris protegits.
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Sistemes de seguretat activa. Si realitzem
proves amb un doble canvi de carril sense
ESP veiem que el resultat no té massa èxit
i sí que en té amb ESP, en què el vehicle
segueix la trajectòria que vol realitzar. Es
veu, encara més clar, en un doble canvi
de carril quan un cotxe sense el sistema
ESP perd la tracció i el control i en canvi,
amb el sistema de control d’estabilitat el
cotxe manté la trajectòria i desitjada pel
conductor.
Un altre dels sistemes avançats que ara
treballem és el sistema de fre automàtic
d’emergències, que fa que quan el cotxe
detecta que hi haurà una col·lisió redueix
la velocitat per evitar, o mitigar, les
conseqüències d’aquesta col·lisió.
A 60 km/h, en unes proves que es fan per
verificar si aquests sistemes són eficients
o no, es veu que, el que fa el cotxe és
frenar sol, perquè detecta un altre vehicle
davant. Si el cotxe anés a 70 km/h, es
reduiria la velocitat però no s’evitaria la
col·lisió.
També s’ha parlat abans del eCall com
un sistema avançat, però és avançat a
mitges perquè fa molt de temps que
funciona però no acaba d’implantar-se
com s’esperava. Es tracta d’un sistema
que, aprofitant els mateixos sensors de
cinturó, airbag, etc., envia un senyal per
telecomunicacions que notifica que s’ha
produït un accident.
En sistemes més avançats fins i tot pot
dir quants ocupants hi ha, quin tipus
d’accident s’ha produït, etc., i això
permet saber, per exemple, si cal enviar
una o dues ambulàncies, bombers etc. Es
tracta d’una idea més avançada per reduir
el temps d’intervenció a “la hora de oro”
que és com es nomena aquell transcurs
de temps (la primera hora després d’un
accident) en què es produeixen la majoria
de les morts per accidents de tràfic.
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Imatge 3. Autoprotecció (II)

Font: Applus IDIADA
En temes de protecció a tercers (en
aquest cas, vianants), en seguretat
passiva, s’ha millorat molt, sobretot en
punts de protecció menys visibles, en
les estructures externes del vehicle. En
els cotxes més nous, la línia del capó,
ha pujat molt, i tota la peça és de plàstic
(abans era metàl·lic), i això fa que, al
ser més tou, el vianant atropellar pateixi
menys lesions. També cal destacar
les frontisses col·lapsables -que quan
impacten absorbeixen part de l’energia-,
capós que s’aixequen sols -per augmentar
l’espai entre el motor i el capó-, i una
part més avançada que serà un airbag de
vianants.
També existeixen sistemes de seguretat
activa en vianants que el que fan és
evitar els atropellaments o mitigar-ne les
conseqüències.
Per últim, quatre idees.
S’ha parlat molt de quina és l’efectivitat
de cada política de trànsit i es parla molt

de la transversalitat de les polítiques de
trànsit, i del nombre de variables que
tenen. És molt difícil avaluar si una cosa,
en transit, funciona o no perquè fem un
global d’accions de les quals obtenim
un resultat final, però intentant aquest
exercici sí que hi ha certs factors que
influeixen molt, o que ajuden que es
facin mesures de trànsit, per exemple.
EuroNCAP en els últims anys ho ha
aconseguit (no pas ell sol) però ha estat
un gran factor que els cotxes siguin més
segurs avui dia i això s’ha de valorar i
forma part de la millora tecnològica que
hem tingut en els vehicles. També certes
tecnologies concretes amb certs resultats
directes, com per exemple el cinturo, que
redueix els morts i ferits freus en 30 o
35%.
D’airbag més cinturó que és el sistema
conjunt de retenció hi ha una reducció
molt positiva en morts i en sistemes de
retenció infantil que són els més avançats
avui dia perquè s’adapten al pes i l’alçada
de l’usuari. No n’hi ha cap més que faci
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això, i aquest sí que es veu que la seva
efectivitat és encara més alta.
Sistemes com ESP, la seva efectivitat en
un assaig en ambient controlat en què
es pot avaluar en el seu funcionament,

Imatge 4. Conclusions

Font: Applus IDIADA
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en estudis d’accidentalitat i camp real
s’ha vist una reducció del risc d’accident
mortal en un sol vehicle al 56 %.
Moltes gràcies.
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Modera: RICARD NOGUÉS

El vehicle
elèctric: reptes i
oportunitats
Ramon Caus
Director d’Expoelèctric Fórmula-e
Diplomat en Ciències Empresarials per la UAB, des de molt jove ha demostrat un gran interès pel
món de la competició automobilística i la seva connexió amb la conducció eficient, sector que
ha aconseguit impulsar posant en marxa diverses iniciatives amb l’objectiu de sensibilitzar la
població sobre la importància d’una mobilitat sostenible, a favor del medi ambient i conscienciar
la població cap l’estalvi energètic.
Va crear les ECOseries, campionats de conducció eficient molt peculiars que premia la conducció
més eficient i no pas a qui corre més. A partir d’aquí va crear una categoria per a vehicles elèctrics,
impulsant a Barcelona, fa tres anys, la primera edició d’EXPOelèctric Fórmula-e.
Ha col•laborat com a formador en escoles de conducció i ha estat Impulsor d’iniciatives per a
promoure la mobilitat sostenible.
El 2009 va ser nomenat Director del Karting Campus de la Federació i ha estat responsable de
Circuits de la Federació Catalana d’Automobilisme (FCA).
A banda d’això cal destacar la seva carrera com a pilot automobilístic d’èxit amb 39 victòries i
57 podis guanyats en els circuits de Karting. Destaca el trofeu que el va posicionar com a campió
d’Espanya en aquesta categoria. També, es va convertir en bicampió Fórmula Catalunya i Open
Resistència, dos dobles triomfs que avalen la seva trajectòria als circuits.
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El vehicle elèctric: reptes i oportunitats
RAMON CAUS
Director de l’Expoelèctric Fórmula-e
Bon dia. Jo us parlaré des d’un punt de
vista més ciutadà, d’allò que em palpat
des de l’organització d’EXPOelèctric
Fórmula-e. que és un esdeveniment que
fem anualment a l’Arc del Triomf de
Barcelona i que és on posem en contacte
el ciutadà amb el venedor del vehicle
elèctric, i quan dic venedor, em refereixo
també a marques, petit concessionari,
etc., en definitiva, a gent que vol vendre’n
al ciutadà.
Gràcies al feedback i a les sensacions
que tenen, des del petit venedor o
concessionari a qui porta una marca a
escala nacional, i gràcies al que veiem en
els ciutadans, podem donar unes qualitats
positives i negatives a l’expectativa de
com el vehicle elèctric pot influir en
l’àmbit de la seguretat.
El primer punt positiu és que el vehicle
elèctric ens dóna un caire més tranquil.
És a dir, quan entrem en un vehicle
convencional, de combustió interna, se
senten sorolls però quan entrem en un
vehicle elèctric, sembla que el motor no
estigui engegat i això dóna una sensació
de relax molt més significativa.
Tampoc té canvi de marxes, pel que
s’anul·len les estrebades i tot flueix molt
millor, de manera molt més relaxada, i
això fa que el conductor percebi millor
els “assetjaments” o els problemes amb
què es pot trobar a la carretera.
Aquest nivell de tranquil·litat ens porta
a un altre factor, que és el de la persona

que vol comprar un vehicle elèctric (i
aquí incloc com a vehicle elèctric en
general, els híbrids endollables o els del
futur molt proper de pila de combustible
o els d’hidrogen). Són usuaris que no
van buscant prestacions sinó economia,
sostenibilitat i eficiència, i aquest és
un nou paradigma. A més, es tracta de
compradors que, possiblement, siguin
més oberts a novetats, ja que d’entrada
van a buscar un vehicle nou, per tant ens
serà més fàcil incloure temes de seguretat
en aquesta nova projecció de vehicle.
On crec que això es pot veure reflectit
d’una manera més clara és en el tercer
punt positiu dels vehicles elèctrics, que és
el dels sistemes de regeneració d’energia.
Aquests sistemes, que sobretot, actuen
quan es deixa de pressionar el gas en el
moment de la desceleració, aporten energia
al vehicle i això fa que estiguem atents i
intentem buscar sempre el que vindrà i per
tant que sigui tot molt més previsible. És
a dir, aquest factor permet, per exemple,
mirar lluny i veure amb més claredat si hi
ha un obstacle a X metres o un semàfor
en vermell, per exemple, i ens ho permet
perquè l’anticipació ens fa preveure les
coses i això vol dir que fins i tot podríem
no haver de frenar per a abastar-lo. Això
es tradueix en seguretat. Menys canvis de
velocitat bruscos, més seguretat.
Això s’ha posat de manifest en un tipus
de vehicle que circula per Barcelona: el
taxi híbrid que ja és molt comú i que ha
ajudat a millorar la conducció tant en
l’àmbit ecològic com en el de seguretat,
perquè es tracta d’un vehicle que ens fa
jugar amb les seves eines. Això vol dir
que, com que ens indica contínuament
quin és el moment en què entra el motor
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tèrmic o el motor elèctric, permet jugar a
fer tot el possible perquè, disminuint la
velocitat i deixant d’accelerar abans per
arribar al mateix lloc a menys velocitat,
estalviarem energia. Si fem que no
entri en funcionament el motor tèrmic,
estalviarem. Qui condueix es diverteix o
juga amb aquestes coses i indirectament
millora la seva seguretat al volant.
Com a punts negatius: Primerament, el
del “no soroll”.
El vehicle elèctric, en l’àmbit urbà, no
fa soroll i es fa difícil detectar-lo, tot i
que alguns vehicles convencionals “de
cinc estrelles” EUROncap ja porten un
sistema d’advertència que, a menys de
30km/h emeten un soroll lleuger que ens
adverteix que el vehicle s’acosta.
Aquí entrem en una discussió, ja que
aquest és un dels seus avantatges, però la
gent encara no està educada a no sentir
el soroll del cotxe, per tant hem d’esperar
un temps a què es normalitzin les coses
i que, sobre tot el vianant no es refiï tant
de l’oïda, sinó que accepti que per creuar,
cal vigilar que no vingui cap vehicle.
Un altre punt negatiu amb el qual hem
de treballar més és el que correspon a les
mesures que cal aplicar en cas d’accident.
Què s’ha de fer quan s’accidenta un
vehicle elèctric?. Els bombers, saben
perfectament com han d’actuar en cas
d’accident, amb un vehicle de combustió;
saben perfectament on han de tallar o
com han d’actuar per treure més ràpid
l’ocupant, però, i en un vehicle elèctric?,
com es fa?, com cal actuar?, com es pot
remolcar el cotxe si està encallat d’una
determinada manera?, etc.
Aquests dubtes també es van tenir en el
seu moment amb el cotxe de combustió,
però, de mica en mica, es va anar
solucionant tot.
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El tercer punt és una variable que a tots
ens fa, també, una mica de respecte.
Com que l’energia dels vehicles elèctrics
és, limitada imaginem que pot ser fàcil
que, si entrem en una autopista, l’energia
es consumeixi molt més aviat. El més
segur és que, per tal d’assegurar-nos que
arribarem al nostre destí, disminuïm
la velocitat, però, anar a una velocitat
reduïda, en segons quines vies, també
pot ser un risc.
També pot ser un risc que ens quedem
sense energia al mig d’un túnel o en un
lloc complicat, i aquest és un altre factor
que ens obliga a educar-nos en aquest
sentit.
El resum que a mi m’agradaria fer a
tot això és que estem davant d’una
oportunitat, d’una nova mentalitat de
conductors que crec que hem d’aprofitar i
per tant, en aquest sentit, hem d’intentar
potenciar els punts forts del vehicle
elèctric. Cal aconseguir que el ciutadà
(que és qui comprarà aquest tipus de
vehicles) en percebi els valors positius
i els exploti sense haver-lo d’obligar o
sense haver-lo de forçar o ensenyar-li a
fer-ho. Que sigui el mateix ciutadà qui
valori aquests punts forts del vehicle
elèctric.
Nosaltres, com a Federació Catalana i
com a EXPOelèctric, ja hem començat
a fer el primer punt i la Caravana de
Seguridad Vial de Mapfre juntament amb
la Federació Catalana d’Automovilisme
i el Servei Català de Trànsit (que ja hi
porten 4 anys, en aquest tema), des de
l’any passat, estan utilitzant cars elèctrics
per tirar-lo endavant i, la veritat és que ja
han pujat més de 1500 nens en vehicles
elèctrics i les sensacions són, en general,
molt positives.
Moltes gràcies a tots.
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Modera: RICARD NOGUÉS

L’educació i la
formació en el
cicle vital de les
persones
Montserrat Rodríguez
Investigadora de l’Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària
(ERESv)
És investigadora de l’Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv), reconegut com a
grup d’investigació consolidat per la Generalitat de Catalunya.
Membre de la Càtedra en Formació i Educació Viària de la UAB i del Servei Català de Trànsit.
Professora als estudis de Grau de Pedagogia i Educació Social i del Màster de Recerca en
Educació.
Doctora en Pedagogia amb una tesis sobre ‘Aportaciones de los predictores de riesgo a la
educación vial en la escuela’ i Llicenciada en Ciències de l’Educació per la UAB.
Estudia els models actitudinals de formació i d’intervenció que permeten reduir els accidents de
trànsit amb la màxima eficàcia.
Es autora i co-autora de nombroses publicacions sobre programes d’intervenció i recerques
relacionades amb el canvi d’actituds en diversos col·lectius.
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L’educació i la formació en el cicle vital de
les persones
MONTSERRAT RODRÍGUEZ
Investigadora de l’Equip de Recerca en
Educació i Seguretat Viària (ERESv)
Bon dia.
Abans de res vull agrair a l’organització
d’aquest Fòrum que ens hagi donat
l’oportunitat de participar-hi, amb
un tema tan important com és el de
l’educació viària.
Ja sabem, i els estudis així ho reafirmen,
que el factor humà és un element que
permet explicar entre el 75% i el 95%
dels accidents de trànsit, i també és
una evidència, segons tota la literatura
científica al respecte i els experts, que
l’educació és una de les claus per abordar
l’accidentalitat.

Per tant, a l’hora de plantejar-nos temes
d’educació
i formació no ens els
plantegem de qualsevol manera, sinó
com una qüestió molt important.
La formació no pot ser oferta de qualsevol
manera, sinó que ha d’estar impregnada al
llarg de tot el cercle vital de les persones,
des del seu naixement fins que perden la
seva mobilitat.
Quins elements tenim en compte en
tot això? Què és allò que considerem
en el disseny de totes les actuacions
formatives? Doncs els podeu veure a la
imatge 2.
Considerem que tota acció de formació
necessita partir d’un diagnòstic de la
realitat. Per això contem, actualment,
tant amb totes les fonts estadístiques en

Imatge 1. L’educació viària

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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matèria de sinistralitat, com amb estudis
en profunditat sobre el comportament
humà.

en compte els tres grans factors que
incideixen en l’actitud; el cognitiu, el
conductual i l’emocional.

Una altra qüestió important és que
aquestes accions de formació i educació
han d’anar dirigides al més gran nombre
de persones possible; s’ha d’implicar tots
els agents, no pas de forma aïllada sinó
que s’ha de contemplar d’intervenció de
totes les seves actuacions d’una manera
interrelacionada. Pensem que no es
poden fer actuacions aïllades, en matèria
formativa, sinó que s’han de concebre d’una
manera continuada al llarg del temps i
que calen programes ¡individualitzats
que tinguin en consideració els diferents
col·lectius i s’integrin en els diferents
contexts. Igualment, és necessari un
disseny de programes formatius amb una
fonamentació teòrica que guiï tota l’acció
educativa.

La consideració dels tres factors ha
servit per confeccionar el disseny dels
programes, d’acord a una seqüència que
contempla cinc grans fases de treball:

En aquest sentit, la base teòrica que inspira
la nostra intervenció està fonamentada
en un model anomenat “model de canvi
d’actituds” (imatge 3) que treballa tenint

- una avaluació inicial, on la persona
fa una autoavaluació del risc i aprèn
a millorar la seva actuació i el seu
comportament.
- una millora de la informació a
través de la persuasió, la convicció i
l’acertivitat
- una revisió dels hàbits i els costums
de la persona.
- la integració de les emocions i dels
valors a partir de la comprensió
experiencial de les conseqüències dels
seus comportaments i
- una avaluació final.
Aquest model de les cinc fases està
d’acord amb la matriu GDE i se situa en
els nivells més alts.

Imatge 2. Elements a tenir en compte

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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Imatge 3. El model de canvi d’actitud de l’ERESv

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
El model de canvi d’actitud ha generat
un gran nombre de publicacions en
revistes d’impacte i a tot un seguit de
publicacions, de les quals, els presento
només una petita mostra.
Quines han estat les aportacions del
nostre equip de recerca a la millora de
la seguretat viària des de l’educació i la
formació?
Jo diria que, bàsicament, hem concentrat
les nostres actuacions des de quatre pilars
bàsics. Segurament la gran actuació de
l’equip es concentra en la formació i
l’educació dels conductors. Malgrat això,
hi ha dos línies emergents que després
comentarem, que també són objecte de
la nostra intervenció.
Aquests quatre pilars, que formen part del
cicle vital, parteixen de l’educació viària a
l’escola a partir del sistema educatiu reglat
i contemplant accions d’educació viària a
les etapes infantil, primària i secundària.
Una segona intervenció té a veure amb
l’educació i la formació dels conductors,

la tercera, sobre la formació i l’educació
a conductors professionals i per últim la
de l’educació dels col·lectius vulnerables,
bàsicament, la dels conductors de
motos, motocicletes de gran cilindrada,
ciclomotors i dels conductors sèniors.
Seguidament indicaré, cadascuna de les
actuacions desenvolupades per l’equip.
En l’àmbit de l’educació infantil cal
introduir la formació a l’educació
viària des del joc, a partir de la tasca
educativa que tenen els mestres. De
fet, hi ha actuacions concretes, en el
marc dels treballs a final de grau, que
estan desenvolupant els futurs graduats
d’educació infantil i s’estan fent i s’està
treballant des del marc d’una assignatura
concreta del grau d’educació infantil que
és la d’observació sistemàtica i anàlisi de
context.
En l’àmbit d’etapa primària i educació
secundària, l’educació viària està
contemplada dintre del currículum de
l’etapa, i aquí també tenim experiències
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Imatge 4. Aportacions de l’ERESv (I)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
Imatge 5. Aportacions de l’ERESv (II)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
i diferents materials publicats, i tenim
experiències i materials publicats en el
marc de la formació de mestres, treballs
de final de grau en primària, secundària,
estudis de pedagogia i, actualment,
estem desenvolupant un programa
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que s’anomena programa ARGÓ en el
qual participen dos instituts del Vallès
amb una sèrie d’estudiants que estan
desenvolupant el seu treball de recerca
sobre l’alcohol.
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Imatge 6. Aportacions de l’ERESv (III)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
Qualsevol acció de formació i qualsevol
agent que es dediqui a la formació viària
ha de disposar d’una sèrie de recursos i
eines que li permetin la seva actuació de
manera eficaç.
En aquesta etapa és fonamental conèixer
quins són els predictors de risc que
intervenen amb més freqüència en els
adolescents. De fet, la tesi doctoral abans
mencionada treballava en relació a la
identificació de predictors de risc en una
població de joves adolescents. A partir
d’aquest estudi es van identificar que els
grans predictors, coneguts per molts de
nosaltres són l’alcohol, la velocitat i la
tendència al risc.
Als professionals cal oferir-los pautes i
criteris d’actuació, disseny de materials
didàctics i també cal la implicació de tot
el professorat.
Aquests serien alguns exemples de
publicacions en diferents tesis i revistes
científiques.

Pel que respecta a la formació inicial del
conductor, la nostra actuació es concreta,
bàsicament, en el desenvolupament del
curs per a l’obtenció del certificat de
professor de formació viària. Es tracta
d’una seqüència d’aprenentatge sota el
model de canvi d’actitud que té en conte
els quatre nivells en la matriu GD i que
té una estratègia didàctica plurimetòdica
(combina exposicions orals a través de
grups, simulacions, pràctiques, treballs
individuals, etc).
Estudis realitzats sobre l’eficàcia del curs
indiquen la millora de les competències
professionals dels futurs professors
de formació viària i la millora en els
diferents factors de risc (en els més
predominants).
Cal destacar la importància que té la
generació de processos en els estudiants
d’autorreflexió de l’aprenentatge perquè
permet interioritat els components
fonamentals que ha d’integrar un procés
formatiu per reduir l’accidentalitat.

85

XVII Fòrum de la Seguretat

Imatge 7. Aportacions de l’ERESv (IV)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
Imatge 8. Aportacions de l’ERESv (V)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
Un dels resultats rellevants, fruit
d’aquest curs, ha estat l’alta predisposició
que existeix, per part dels aspirants
a professors de formació viària, en
l’aplicació de la seguretat viària i en
el seu compromís en la reducció de
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l’accidentalitat, transformant les classes
teòriques en formació pel canvi d’actitud.
La idea és que els professors que surten
de les nostres aules tinguin la capacitat
i la competència per poder formar d’una
altra manera, no només en la formació
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Imatge 9. Aportacions de l’ERESv (VI)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
clàssica, basada en la informació, sinó que
traspassi la informació i que promogui en
els preconductors el canvi d’actituds.
Aquí presentem resultats d’un estudi
sobre la relació actitud-relació emocional
en la qual es destaca que, a més control
emocional, més segura és la conducció i

que l’estrés incideix en el comportament
arriscat, i en aquests estudiants no es
detecten consum de risc d’alcohol ni de
drogues.
Entre altres resultats transversals de
diverses recerques desenvolupades,
posades a terme per l’equip destaquen

Imatge 10. Resultats

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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que un estudiant percep que el seu
docent és un bon exemple i practica la
conducció segura, per exemple, sent
capaç d’anticipar-se al risc.
S’han detectat diferències en els perfils
d’estudiants participants en aquest curs
en funció del sexe. Per exemple, les
dones tenen nivells més alts de seguretat
en la relació alcohol i conducció i també
presenten una millor predisposició a
transmetre sentiments respecte als
homes, entre altres qüestions.
Una altra de les actuacions de l’equip, que
té relació amb els joves evidencia que hi
ha factors de risc que estan relacionats
amb l’edat, com la velocitat, la tendència
al risc, el consum d’alcohol i altres
dogues, associats a la cerca de sensacions
i la manca de concentració i memòria.
Hi ha programes concrets per als
joves, concretament un curs adreçat a
preconductors , que s’aplica d’una manera
continuada, i alguns dels resultats més

destacables són l’aplicació de més de cent
programes amb resultats satisfactoris.
Un volum de 1.200 professors de formació
viària saben aplicar aquests programes, i
un total de 1.163 joves ja han participat
en aquest curs. De tot això se n’han fet
ponències, publicacions, investigacions,
etc.
Les conclusions dels estudis, en
general, es podrien concentrar dient
que revelen l’existència de cinc factors
de risc:
velocitat, circumstàncies
externes, distracció, alcohol i conducció,
bàsicament.
El curs de seguretat viària millora el
factor d’alcohol, de la velocitat i de la
tendència al risc si ho comparem amb un
disseny d’un grup de control que ha fet la
formació tradicional.
Una altra qüestió a destacar és que el
concepte “velocitat” està integrat per
tres elements: la velocitat com a valor

Imatge 11. Aportacions de l’ERESv (VII)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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Imatge 12. Aportacions de l’ERESv (VIII)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)

Imatge 13. Aportacions de l’ERESv (IX)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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personal, la velocitat com a forma de vida
i la falsa percepció que tenen els joves
de la seguretat, basant-se en elements
externs, per exemple, els dispositius que
té un vehicle, el tipus de via, etc.
També observem que quan s’integren
testimonis que expliquen les seves
vivències hi ha millores significatives
en tots els factors de risc i s’observen
diferencies segons els sexes, Els homes
han patit més accidents i tendeixen a
assumir més riscos, en tos els factors.
Una altra de les qüestions és que els
conductors que han patit accidents tenen
menys consciència de seguretat viària
que els que no n’han tingut.
I per últim direm que la formació accelera
el canvi d’actituds i té més incidència en
els joves, en la reducció de les sancions
segons l’últim estudi SIMS d’aquest any.
Respecte a la formació permanent
només mencionaré el fet que, ja fa uns
anys, vàrem dissenyar un programa per
a joves universitaris com a assignatura
de campus i actualment l’hem reprès
adreçat a conductors novells amb

poca experiència en conducció. Aquest
programa vol incidir en tots els factors
de risc i l’objectiu és intentar reduir
l’accidentalitat en aquest col·lectiu.
Una altra de les actuacions, incipient
encara, que està en procés de reflexió,
de millora i d’adaptació, és el programa
de formació Renova el permís, i recorda,
que incideix en aquells casos en què s’ha
de renovar el permís, en el coneixement
de la normativa i en actualitzar algunes
qüestions que, possiblement, ja no es
recorden.
Una altra línia d’actuació és la formació
de prevenció de riscos laborals viaris, que
també és una línia de treball emergent en
la que ens estem posant i amb la que ja
hem tingut alguna experiència.
El destacable és la realització d’un curs
d’especialització que es va dur a terme
l’any passat, de 60 hores de durada. Ara
se’n preveu una segona edició, i comptem
amb un programa marc i, s’ha iniciat tot
un procés de prospecció empresarial per
tal de poder oferir aquest programa a
les empreses. Començarem, de manera
imminent, el procés d’una experiència

Imatge 14. Aportacions de l’ERESv (X)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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Imatge 15. Aportacions de l’ERESv (XI)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)

Imatge 16. Aportacions de l’ERESv (XII)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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pilot en una empresa multinacional
del sector farmacèutic on aplicarem un
programa de canvi d’actituds de 3 hores
de durada. Es tracta d’un programa
adaptat.
Un altre tema del qual vull parlar és
aquell té a veure en la reeducació dels
conductors a través del programa SIMS
(Curs de Sensibilització d’infractors per
a una Mobilitat Segura), que està adreçat
als conductors que han perdut punts o el
carnet de conduir.
En aquest sentit volem destacar que s’han
desenvolupat a les aules de l’Autònoma
i en altres demarcacions (en les seus
d’associacions, autoescoles, etc.) 19
cursos de formació de formadors SIMS.
S’ha desenvolupat una tesi doctoral,
en relació a aquesta temàtica, i dues
recerques longitudinals, de 4 anys de
durada, sobre l’eficàcia dels SIMS en la
reducció de les sancions. En el primer
estudi la població és de 9.797 conductors
sancionats, i en el segon estudi de

participants, el 2010, els conductors han
estat 12.358.
Presentem les dades de 5 de les sancions
predominants -i aquí es pot observar la
reducció de les sancions després de 2
anys de la finalització de la formació.
Com poden veure, les sancions s’han
reduït considerablement, després de
la impartició del curs, en els factors de
risc vinculats a la velocitat: l’alcohol, el
comportament del conductor, també en
l’ús del mòbil, el cinturo, el casc i altres
elements de seguretat, així com en la
documentació del conductor.
Poden veure els percentatges respecte a
cada un d’aquests factors.
Altres dades destacables són, en el primer
estudi, que al 4,37% no se’ls ha imposat
cap sanció després de la formació i,
en el darrer estudi el percentatge és
lleugerament menor: al 50,3% dels
conductors sancionats, dos anys després

Imatge 17. Resultats

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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de fer la formació, no se’ls imposa cap
sanció.

Una altra actuació és la que fa referència
a les mesures penals alternatives.

Finalment dir que les sancions es redueixen
considerablement en un 42% en el primer
estudi i en el segon, en un 52,7%.

Es tracta de mesures que incideixen,
especialment, en el consum d’alcohol i
altres drogues i en qüestions referides

Imatge 18. Aportacions de l’ERESv (XII)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
Imatge 19. Aportacions de l’ERESv (XIV)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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a la velocitat. El grau de satisfacció dels
cursos, verbalitzat pels assistents, és
alt i algunes dades destacables són que
després de 6 mesos de participar en el
curs, el 86% recordava un compromís
relacionat en el fet de no beure i conduir,
i un 75% manifestava els esforços que
feia per complir i posar en pràctica aquest
fet.

Hi ha unes darreres actuacions que estan
en procés de consolidació, que encara
són incipients: una d’elles és la que té a
veure amb els conductors de camions i
amb els conductors d’autobusos.

L’eficàcia d’aquests programes de mesures
penals alternatives és alta, segons
avaluacions externes que, com poden
veure, en aquest sentit, els participants
manifesten el bon clima i la satisfacció en
relació als resultats d’aquestes accions de
formació.

S’han fet algunes publicacions al respecte.
Actualment estem en procés de
fiabilització i validació d’un qüestionari
de camions amb una mostra de 500
persones, i hi ha voluntat, i a més, a
moltes autoescoles catalanes en què es
forma sota el model de canvi d’actitud,
se’ls passa aquest programa per aquest
col·lectiu de conductors, però encara
no podem aportar resultats al respecte.
Aviat ho farem.

També volem destacar el fet que el
50% dels assistents a aquests cursos
de mesures penals alternatives són
bevedors habituals i això afecta els seus
compromisos adquirits i pensem que
aquestes persones haurien de passar per
un procés de deshabituació.

En el cas dels ciclomotors, motocicletes o
motos de gran cilindrada hem dissenyat
els programes que estan en fase de revisió
i hi ha algunes autoescoles que ja els estan
aplicant de manera voluntària, fet que
ens permetrà valorar el seu funcionament
per tal d’adaptar-los i seguir treballant

Imatge 20. Aportacions de l’ERESv (XV)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
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en aquesta direcció, que és un objectiu
prioritari, tant per l’Administració
catalana, com per part nostra, ja que és
un col·lectiu vulnerable.
I acaba el cicle vital en els conductors
seniors que és una línia molt incipient.

Hem dissenyat el programa, l’estem
estudiant i adaptant i encara no en tenim
cap resultat però sí que els l’hem volgut
mostrar com a línia de treball que volem
portar a terme.
Moltes gràcies.

Imatge 21. Aportacions de l’ERESv (XVI)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)
Imatge 22. Aportacions de l’ERESv (XVII)

Font: Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv)

95

XVII Fòrum de la Seguretat

96

La seguretat viària avui i els principals reptes de futur

Col·loqui
Modera: RICARD NOGUÉS
Adrià Ferrer, enginyer de projectes de Seguretat
Passiva a Applus IDIADA
Ramon Caus, director d’Expoelèctric Fórmula-e
Montserrat Rodríguez, investigadora de l’Equip de
Recerca en Educació Viària (ERESv) de la UAB
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COL·LOQUI

Ricard Nogués, moderador
Gràcies a tots els ponents per les
magnífiques ponències i ara deixarem
pas a un temps per que pugueu formular
preguntes, si és que en teniu.

vehicle actual en què circulant a 120
km/h, pràcticament, no fan soroll ni cal
canviar de marxa constantment. Però
si que la relaxació és un risc d’accident
important.
Adrià Ferrer

Joan Ribó (director de l’Observatori del
Risc)
Quan el Sr. Ramon Caus ha parlat de
l’observació de l’entorn, he pensat en el
paisatge. Aquesta comoditat que generen
els vehicles d’avui en dia (sense soroll,
sense canvis de marxa...), combinat amb
la seva circulació a velocitat lenta en
vies ràpides com les autopistes, no pot
comportar un excés de relaxació i una
manca d’atenció i distracció per part del
conductor?
Ramon Caus
El vehicle elèctric no està pensat per
fer viatges per autopista. Quan jo n’he
parlat, ho enfocava més en el sentit
urbà o fins i tot interurbà, com a màxim.
De tota manera, els factors distracció i
relaxació, en general, no es donen només
en el vehicle elèctric, sinó en qualsevol

M’agradaria matisar que, en temes de
seguretat, aquest és un tema que es
planteja sovint. El fet que un cotxe de
gama mitja amb certs equipaments de
sèrie es posi, per exemple, a velocitat de
creuer i el cotxe freni automàticament
quan cal, que si canvia de velocitat, que
si canvia de carril, redirecciona... són fets
que provoquen relaxació.
Sí que existeix la controvèrsia de si la
relaxació és bona o no. El que passa és
que el fet d’anar a 120 o a 140 fa que
en aquest segon que tardem a reaccionar
ens hàgim desplaçat 40 o 60 metres i
aquesta distància sí que és diferencial en
el moment d’un accident i aquest és l’únic
punt on no n’hi ha, de controvèrsia.
És clar que, a més velocitat, el temps
de reacció suposa més espai i més
probabilitat d’accident.
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Ole Thorson (president de l’Associació de
Prevenció d’Accidents de trànsit)
De la intervenció del Sr. Adrià Ferrer
m’he quedat amb la sensació que es fa
molt més per la seguretat passiva, per
prevenir ferides en els ocupants, que per
les mesures actives que han de prevenir
els accidents.
El control automàtic de la velocitat, en
una sèrie de circumstàncies, priva massa
la llibertat d’elecció de velocitat per part
del conductor, i per tant, crec que no
avancem prou en aquest tema.
Sr. Caus, en tant al punt del “silenciós”
perquè no agafa alguns dels aparells que
té d’inici, com ha dit el Sr. Ferrer, com
els de detecció d’obstacles i frenada
automàtica? El cotxe no necessita fer més
soroll, ja té aquesta actuació incorporada
pro activa de la seguretat.
I finalment, vull dir-li a la Sra. Montserrat
Rodríguez que tots aquests programes
dels quals ens ha parlat, així, a simple
vista, són fantàstics, però no s’incideix
prou en temes de risc. No hauríem de ser
una mica més clars? Si realment, el que
volem i el que hem d’aprendre és a “no
tocar, per no matar”.
Penso que són massa prudents, en tot
aquest ensenyament. Cal sortir amb la idea
clara que hem de respectar l’altre, i amb
aquesta premissa clara, no caldria donar-li
tantes voltes a tot. La pega és que la societat
encara per educar en el sentit que no cal
ser el primer ni córrer més que ningú.
Adrià Ferrer
És veritat que jo sóc del Departament de
Seguretat Passiva de la meva empresa i
sempre tendeixo a escombrar cap a casa,
però també és veritat que la seguretat
activa, té un paper molt important.
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Els sistemes més avançats, en estar més
lligats a l’electrònica, arriben més tard.
Detectar un vianant és molt més difícil,
tècnicament, que posar-se un cinturó. És
molt més difícil tècnicament, i tot i que
cada cop hi ha més elements d’aquests, la
seva implantació és més lenta.
Ens hem centrat més en la passiva a partir
d’una visió de la seguretat que es tenia
abans però ara, la capacitat tecnològica
ja és una altra.
Montserrat Rodríguez
Els nostres programes han de ser
eficaços i nosaltres podem dir que ho són
perquè redueixen l’accidentalitat i tenim
evidències clares que això és així. Estic
totalment d’acord amb el Sr. Thorson en
què s’ha d’educar per a no matar, i d’això
estem impregnant les nostres formacions,
tant per reduir accidents i perquè les
persones (conductors) no matin altres
persones.
I la nostra concepció va més enllà de
la formació tradicional, va a més enllà
en la reducció de l’accidentalitat i dels
morts perquè, per sobre de tot, està el
respecte a la vida pròpia i a la dels altres
i a aquesta concepció és la que inspira la
nostra intervenció educativa.
Assistent
Pel fet que els camps magnètics poden
intervenir en les revolucions d’un motor
elèctric, s’ha pensat si poden utilitzar-se
aquests camps magnètics per a moderar
la circulació en zones urbanes, per
zones específiques per cotxes elèctrics?.
S’ha pensat a fer vies específiques per
cotxes elèctrics a zones interurbanes a
una velocitat màxima, no decidida pel
conductor sinó per un cap magnètic que
influeixi en aquesta via especial per a
cotxes elèctrics?
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Ramon Caus

Adrià Ferrer

En cotxes elèctrics encara estem en la fase
de conscienciació, per part de la població,
en què tot just ara s’està començant a
plantejar aquesta opció com una opció
verdadera.. Per tant, a la seva primera
pregunta li he de respondre que no, no
s’ha plantejat.

És veritat que anar amb bus és vint
vegades més segur que anar en cotxe,
però podent anar amb vehicle privat, és
molt difícil que la gent opti pel transport
públic, tot i que sabem que, no només té
beneficis en accidentalitat, sinó en molts
altres camps. Crec que aquest és més
un tema social que no pas tecnològic o
d’administració.

I pel que fa a la segona pregunta, la dels
carrils específics per a vehicles elèctrics,
puc dir-li que sí que suposo que seria
possible, però abans que això esdevingui,
honestament, li ho dic, penso que calen
encara molts carrils bici abans de pensar
en aquests.
Assistent
En aquesta jornada sobre seguretat s’ha
parlat molt del factor 0 en morts, però
ningú ha esmentat, encara, res sobre
el transport públic com element de
seguretat activa. Els temes de formació es
basen sempre en el cotxe o el conductor i
la mobilitat té molta importància.
Montserrat Rodríguez
Té tota la raó. De fet aquest és un tema,
objecte de consideració i és, en el nostre
cas, una de les línies de treball que volem
engegar quan parlem de conductors
professionals.

Assistent
Voldria fer una reflexió. La Sra.
Montserrat Rodríguez ens ha senyalat
com a punt interessant l’exemple que
han de suposar pels alumnes l’actitud
viària i de seguretat dels seus monitors
o formadors. Però per altra banda ens
trobem amb què la normativa que, per
posar un exemple, diu que els menors de
16 anys que condueixen certes motos ho
han de fer, obligatòriament, amb casc,
però que els seus pares, no cal que se’l
posin. Quin exemple es dóna aquí?
També és estrany que els conductors
professionals, com per exemple els
taxistes, si no s’ha modificada la Llei, que
no ho sé, no tenen l’obligació de posar-se
el cinturó de seguretat i aquest tampoc és
un bon exemple.
Només volia fer aquesta reflexió.
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Taula rodona
Modera: RICARD NOGUÉS
Jaume de Montserrat, subdirector general de
Seguretat i Salut Laboral. Departament d’Empresa i
Ocupació
Alejandro Romero, director dels Serveis de Prevenció
d’MC Mutual
Joaquim Ruiz, director general de PrevenControl
Albert Alemany, gerent de política territorial de
sinistres d’automòbil del Grup Zurich Espanya
Ole Thorson, president de P(A)T - Associació de
Prevenció d’Accidents de Trànsit
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TAULA RODONA

Sr. Jaume de Montserrat, subdirector
general de Seguretat i Salut Laboral
Bon dia.
Gràcies a l’organització de l’ IDES per
l’oportunitat que ens ha donat de poder
estar a aquesta taula.
Us exposaré, de manera breu, quina és o
quines són les preocupacions que tenim
o que podem tenir pels danys derivats
del transit, en aquest cas, vinculats al
món del treball. Aquest plantejament el
compartiré amb el Sr. Alejandro Romero,
ell parlarà d’algunes referències als
accidents in itinere i jo ho faré d’una
manera més general i específicament
dels que ocorren mentre treballem (de
jornada laboral o in mission). Aquests
conceptes, els accidents anant o tornant
de la feina o in itinere i els accidents
de treball durant la jornada de treball
en execució de la feina o in mision, són
conceptes de seguretat social que han fet
fortuna, que són vigents i que cal tenir
presents en el seu sentit exacte en la
mesura en que poden evitar confusions
i malentesos.
Aquesta preocupació, des de les
administracions, ve de lluny. Nosaltres, el

Departament d’Empresa i Ocupació, tenim
una responsabilitat en aquesta matèria
especifica i sempre l’hem compartida amb
el Servei Català de Trànsit, que jo recordi,
des que hi ha plans de seguretat viària, de
manera sistematitzada. Ara, a més amb
una certa embranzida renovada per les
circumstàncies d’actualitat que concorren
al voltant de la seguretat viària.
Durant la meva ponència intentaré
esbossar les particularitats del món del
treball. Com deia la Sra. Montserrat
Rodríguez, una bona intervenció requereix un bon diagnòstic i sobretot requereix
identificar quin és el terreny on volem
intervenir.
En forma de dades de la font de la
Notificació d’Accidents de Treball a
Catalunya, que és una font sistemàtica
del Departament d’Empresa i Ocupació
que recull les notificacions que fan
els empresaris de tots els accidents
que ocorren a les empreses, intentaré
concretar el problema. Tot plegat, amb
la intenció de contribuir a orientar les
intervencions que cal fer en aquest àmbit
del món del treball, però intentant buscar
la seva eficiència, és a dir, l’efectivitat
amb despesa econòmica raonable, però
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també perquè no provoquin externalitats
o distorsions a altres responsabilitats i
obligacions que tenen les empreses
(entre altres coses treballar i assumir la
responsabilitat bàsica que és la prevenció
de riscos laborals, en termes generals).
El món del treball és molt complex i
el món de l’empresa també. Això és el
que vull reflectir amb la figura 1 que,
fora d’algunes paraules específiques del
món del trànsit i del món del treball, en
reflecteix algunes que manera ambigua
unes i d’altres de manera confosa,
s’utilitzen quan ens referim a això.
Per tant, aquesta de bogeria de noms
també porta aquesta confusió que es pot
donar i que, a vegades, parlem de coses
iguals amb noms diferents o viceversa i
al final acabem sense entendre’ns. En tot
cas, aquestes paraules sortiran al voltant
del que jo estic dient (empresa, seguretat
viària, accident de trànsit, in itinere...)
L’empresa és un ecosistema que té unes
característiques pròpies i uns problemes
propis i uns intervinents propis i tot un
seguit de característiques que s’han de

conèixer. El treballador és un ciutadà
que a més treballa i per tant té tot el
dret de ser tractat com a ciutadà d’una
banda i com a treballador, a més, en el
sentit de les responsabilitats que se li
generen al voltant. Per això diem que el
treballador és alhora objecte i subjecte
de la preocupació o potser també objecte
i subjecte de les intervencions.
El món del treball i de l’empresa conviuen
i han de conviure amb el del trànsit
perquè són capaços de generar sinèrgies,
i es pot fer sense excloure aspectes
molt mencionats, com medi ambient,
sostenibilitat, seguretat viària, mobilitat,
etc. i en tot cas el món de l’empresa s’ha
de conèixer i s’ha de conèixer i tenir
ben present per respecte i també per
estratègia, perquè és l’estratègia que ens
ha de garantir els resultats.
El món del treball té unes particularitats,
i moltes normatives. L’àmbit del treball,
sobretot des que s’entra per la porta de la
feina fins que se’n surt, és un dels àmbits
més regulats i a més esta basat al voltant
de la responsabilitat empresarial, és a
dir, l’empresari té la responsabilitat de

Figura 1. La complexitat del món del treball

Font: Jaume de Montserrat
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garantir, des del moment que s’entra fins
que se surt, la seguretat i la salut dels seus
treballadors en tots els aspectes vinculats
a la feina. A més existeixen les relacions
laborals que donen peu a l’aparició de
múltiples agents amb múltiples interessos
i múltiples possibilitats de diàleg i de
consens, com són els empresaris, els
treballadors, els seus representants, els
sindicats, i un seguit de proveïdors que al
voltant de la normativa, o no, apareixen,
com són els serveis de prevenció, les
mútues d’accidents de treball, etc., i a més
hi ha la figura d’una policia especifica, en
el cas de la Inspecció de Treball que està
adscrita a l’autoritat laboral.
És un món que té de tot, a part de treball
i molta feina per fer.
A més, té referències pròpies, es a dir,
el Pla de Prevenció de Riscos Laborals
que és el que, d’alguna manera, responsabilitza les empreses i ha de garantir
la seguretat dels treballadors. Per tant,
quan dissenyem altres plans, alguns
que han de ser-hi i d’altres que poden
ser-hi, hem de ser capaços d’integrar-ho
harmònicament per tal que no grinyoli o
no distorsioni i també, per una qüestió
d’estratègia. Han d’estar absolutament
integrats i ser coherents amb el conjunt
de les actuacions que duen les empreses.
Quin és el món del treball a Catalunya?
El 20% dels treballadors catalans són
autònoms, per tant, no estan en empreses
i és per això que quan parlem de món
laboral no parlem només d’empreses,
i aquest fet requereix d’estratègies
diferenciades.
Sobre aquests treballadors autònoms
tenim poca informació pel que fa a sinistres
ja que, com hem dit, no són dins d’una
empresa, no treballen per compte aliena
i a més tenim poca informació relativa a

com treballen i de quina manera prenen
mal. Això també té molta importància
en l’àmbit de trànsit perquè gran part
de l’activitat econòmica es produeix per
autònoms.
Però quina altra característica tenim a
Catalunya?
Doncs, que el 77% de les empreses
catalanes tenen menys de 5 treballadors,
per tant, quan parlem de les empreses no
parlem només de les grans empreses, i el
96% ho són de menys de 50 treballadors,
per tant, amb unes capacitats d’organització d’influència i persuasió i interacció
complicades.
Això, a més, es reflecteix en l’ocupació.
El 20% són autònoms però el 24% estan
a empreses de menys de 5 treballadors
i, per tant, requereixen d’estratègies
diferents que hem de tenir presents a
l’hora de dissenyar objectius globals com
els que ens toca dissenyar.
Cal destacar, també, que quan parlem
d’accidents per part dels autònoms
pràcticament no els coneixem perquè
només un 18% dels autònoms els
notifiquen, ja que la resta no està
obligada. Per tant és difícil fer un retrat
de quins tipus d’accidentalitat pateixen.
En canvi sí que coneixem una mica més
les seves condicions de treball perquè,
a l’Enquesta Catalana de Condicions
de Treball, del Departament d’Empresa
i Ocupació hi incloem, com única
administració que ho fa, els autònoms,
tot i que també resulta complicat perquè
la variabilitat, en el món d’autònoms, de
figures d’autònoms, n’hi ha moltes i les
anàlisis són complexes.
A Catalunya, hi va haver uns 85.000
accidents de treball l’any passat dels
quals el 16% van ser in itinere. La resta
van ser en durant la jornada de treball.
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Fent una petita referència als d’in itinere,
diré que tots els treballadors hi estan
exposats, tots , en canvi quan parlem de
risc d’accidents de trànsit en jornada de
treball i in missio ens troben que només
hi ha un 17% dels treballadors que fan
servir vehicles, per tant s’han de fer
intervencions específiques, diferents. Dels
in itinere només la meitat dels accidents
són de trànsit.
La responsabilitat empresarial en els in
itinere, pràcticament no existeix des de
la perspectiva de la Previsió de Riscos
Laborals. En els de jornada de treball és
del 100%.
Del conjunt dels accidents de treball,
només un 3,8% són de trànsit. Tot i
això ens preocupen molt, però cal tenir
en compte que un 40% corresponen
a sobreesforç físic, trauma psíquic,
exposició a radiacions, soroll, llum o
pressió; i el 21% són aixafaments sobre o
contra un objecte immòbil (el treballador
està en moviment vertical o horitzontal),
per tant, quan exigim alguna cosa a les
empreses hem de saber què exigim i amb
quina prioritat.
Durant la jornada de treball el treballador
no només es desplaça, sinó que treballa,
i aquí afegim una novetat que és que no
només es tracta d’un desplaçament, sinó
que hi ha una activitat a afegir als riscos
i per tant elements no relacionats amb el
trànsit que, de forma complementària i
integral, cal considerar.
Finalment comentaré alguna cosa sobre
l’impacte sobre els accidents de treball.
Els accidents en circulació són en conjunt,
tant in itinere com in missio, el 12% i
això queda molt més palès en el cas dels
mortals perquè la meitat dels accidents
de treball mortals, es deuen a accidents
de circulació de trànsit.
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Quant a costos, tot això té un cost molt
considerable i el Departament d’Empresa
i Ocupació disposa d’un mètode propi
per a calcular els costos dels accidents
de treball, dissenyat l’any 2007 amb la
Universitat Pompeu Fabra. D’aquests
mètodes només n’hi ha 3 al món, de
complerts. Els càlculs fets el 2010 sobre
accidents laborals de trànsit, tant in itinere
com in misio, ens posen de manifest
que, com a mínim, els costos estarien al
voltant de 500.000.000 d’euros i que això
representaria un 0,22% del PIP català.
Curiosament, els accidents de treball
només són un 12%, però en canvi el seu
impacte econòmic és el 22% % i això és
degut al fet que la gravetat dels accidents
de trànsit de treball normals és superior
als de la resta de causes.
Aquests costos estudiats recauen en un
74% sobre el treballador i només un 4%
són empreses i, per tant, l’estímul per
a les empreses que podria suposar de
cara a prevenir-los, a l’estar assegurat
majoritàriament, té poca influència a
l’hora de prendre decisions. Finalment
un 21% dels costos repercuteixen sobre
el conjunt de la societat en forma
d’externalitat.
Per tant és un problema, no només de
salut pública, sinó econòmic important, i
això fa que hi hagi motius, morals, ètics,
legals, etc. i també interessadament
econòmics de productivitat per abordarlo com a prioritari
Sr. Alejandro Romero, director dels
Serveis de Prevenció d’MC Mutual.
Els accidents in itinere són considerats
al nostre país com accidents de treball,
a diferència de països com Dinamarca,
Itàlia o el Regne Unit. Això fa que,
malgrat
l’esforç
d’homogeneïtzació
de les xifres realitzat per l’EUROSTAT
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Imatge 1. Exemple 1

Imatge 2. Exemple 2

Font: Expansión

Font: Expansión

(estadística oficial europea) les dades no
són del tot homogènies per les diferències
conceptuals de l’accident de treball o
malaltia professional segons el país que
es tracti.

econòmicament dependents” (art. 26.3
de la Llei 20/2007).
Perquè es pogués considerar com
a accident in itinere habitualment
s’ha considerat que havia de reunir
uns requisits; d’intenció, topogràfic,
cronològic i també d’idoneïtat del medi.

Els accidents in itínere, com a categoria
d’accidents que succeeixen en anar o en
tornar de la feina, s’han interessat, des
de sempre, al legislador, a la doctrina
científica i a la jurisprudència en la seva
configuració de contingència protegida
per la Seguretat Social, que pot produir
una situació de necessitat del treballador
(art. 41 CE) afectant, sobretot, la seva
salut. Gairebé el 100% dels treballadors
necessiten desplaçar-se per anar i tornar
de la feina.

Abans, el Sr. Jaume de Montserrat deia
que tothom pot patir-ne, però jo diria
que “quasi” tothom, perquè hem de tenir
en compte el teletreballador. En aquest
cas no sabem quan comença a poder
considerar-se in itínere, un accident. Per
tant, i per temes com aquest diem que tot
això està evolucionant, i és normal que
així sigui.

Segons l’art. 115.2a de la Llei General de
la Seguretat Social, l’accident in itinere “és
aquell que pateix el treballador en anar
o en tornar del treball”, no considerant
els soferts pels treballadors autònoms
(art. 3.3 del Reial Decret 1273/2003 del
10 d’octubre) excepte pels “autònoms

No obstant això, aquests conceptes
han anat evolucionant amb el temps
i en aquests moments pot arribar a
considerar-se com accident in itínere un
accident que va ocórrer en diumenge
mentre el treballador es desplaçava des
del seu domicili dels caps de setmana
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(el d’arrelament) al seu nou domicili
d’entre setmana proper al lloc de treball.
Una recent sentència del Tribunal
Suprem entén que l’accident laboral és
un concepte dinàmic que s’ha d’adequar
als hàbits i a les pràctiques del moment.
Avui ja és normal que es treballi lluny de
la residència d’arrelament per diverses
raons.

32 accidents mortals, un 68,4% més que
els registrats en el primer trimestre de
2013.

La importància de la gravetat dels
accidents laborals de trànsit in itínere,
queda reflectit en l’estudi elaborat per
l’INSHT al novembre de 2013.

Entre aquest tipus d’accidents, segons
l’estudi “Els riscos laborals i la seva
prevenció” elaborat pel Centre Específic
de Recerca per a la Millora i Innovació
de les Empreses (CERpIE), a l’abril del
2011, es troba una distribució molt
marcada entre els que ocorren en anar
o en tornar de la feina. Una majoria
(66% del subtotal) ocorren en anar a
la feina; aquesta distribució asimètrica
sembla reflectir, encara que sense poder
contrastar, una major complexitat dels
trajectes que ocorren en anar a treballar
davant els trajectes de tornada, bé sigui
pel seu menor escalament temporal,
la manca de flexibilitat en els horaris
d’entrada o la realització de tasques
familiars (com ara portar els nens a

Segons aquest estudi el 13,3% del total
dels accidents de treball (471.223) van
ser accidents de treball in itinere (62.686).
D’aquest subtotal el 24% dels accidents
van ser cops o atrapaments resultat de
caigudes i el 7,5% van ser sobreesforços.
És a dir que el 60,6% van succeir com a
conseqüència del trànsit.
Vist des del punt de vista del conjunt dels
accidents laborals de trànsit, del total
dels 52.411 accidents laborals de trànsit,
el 72,5% van succeir en anar o en tornar
de la feina.
Els accidents in itínere van causar l’any
2012, amb 38.010 sinistres registrats,
100 persones mortes i 758 ferits greus,
segons dades de l’INSHT.

Estrès, treball acumulat, presses, manca
de son o congestió en el camí a la feina
són alguns dels factors que influeixen
decisivament en l’alta sinistralitat a la
carretera.

Imatge 3. Nota de premsa de la Direcció General de
Trànsit

A Catalunya, segons dades del
Departament d’Empresa i Ocupació, els
accidents mortals in itinere l’any 2013,
representaven el 67% dels accidents de
treball mortals de trànsit, és a dir, 2 de
cada 3.
I anem a pitjor. Segons les dades del
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social,
durant el primer trimestre d’aquest any
2014 s’han registrat 15.647 accidents in
itínere, un 5,4% més que en el mateix
període del 2013, 216 greus (+ 0,9%) i
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Imatge 4. Exemple 3

Imatge 5. Exemple 4

Font: La Vanguardia
Font: El Periódico
l’escola o la custòdia d’altres familiars
dependents).

les qüestions de mobilitat a les grans
ciutats.

Les possibilitats preventives des de
l’empresa en el context i finalitat de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals (LPRL), que
incorpora un règim de garanties tendent a
fixar un adequat nivell de protecció de la
seguretat i salut dels treballadors enfront
dels riscos derivats de les condicions de
treball a través d’una política coherent,
coordinada i eficaç de prevenció de riscos
laborals, que ha de formar part del propi
projecte empresarial fa que algunes
empreses es preocupin i s’ocupin també
de la prevenció dels accidents in itinere.

Els plans de mobilitat constitueixen
una bona pràctica per a les empreses i
contribueixen a disminuir els accidents de
trànsit laborals i combatre l’absentisme
laboral causat per retards i absència,
augmentant el rendiment en el lloc de
treball i disminuint les hores perdudes
per accidents de treball.

L’interès per la prevenció de l’accident
in itínere s’ha manifestat fa només uns
pocs anys, degut, sobretot, a l’augment
de l’accidentalitat de trànsit en relació
amb aquell. També amb base en els
plantejaments ètics que suggereix la
Responsabilitat
Social
Corporativa,
així com lligat a un replantejament de

L’incentiu Bonus, establert a través del
RD 404/2010, premia a les empreses que
s’impliquen en l’elaboració de plans de
mobilitat, fet que suposa un retorn de la
quantitat invertida en prevenció alhora
que aplana i facilita el camí al compliment
de la normativa de prevenció. Aquest
incentiu ha de contribuir, sens dubte,
a la reducció d’accidents in itinere i in
mision.
Segons dades d’AMAT, l’any 2010, el
66,37% de les 8017 empreses que van
sol licitar l’incentiu Bonus a tot Espanya,
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van certificar que disposaven de Pla de
Mobilitat, mentre que l’any 2011 van ser
el 68% de les 6560 empreses. Dades més
recents, encara que únicament referides a
MC Mutual, indiquen que és una pràctica
que any rere any es va incrementant a les
empreses. Del 49,09% de les empreses
que ens van sol·licitar el bonus de l’any
2010 hem passat al 61,17% l’any 2013.
A Catalunya, actualment està en vigor
el Decret 152/2007, de 10 de juliol,
d’aprovació del Pla d’actuació per a la
millora de la qualitat de l’aire als municipis
declarats zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret
226/2006, de 23 de maig, establint en
el seu article 18, relatiu a centres de
treball i centres generadors de mobilitat
el següent:

Imatge 6. Incentiu Bonus. Certificat
d’autodeclaració de l’empresari

Ha desenvolupat plans de mobilitat
viària en l’empresa com a mesura per
prevenir els accidents de treball en missió i els accidents in itinere.

Font: MC Mutual
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18.1 S’han de dotar de plans de mobilitat,
abans del 31 de desembre de l’any 2008,
els centres de treball i centres generadors
de mobilitat següents:
a) Centres de treball d’administracions
públiques i d’empreses públiques amb més
de 200 treballadors propis o externs.
b) Centres de treball amb més de 500
treballadors propis o externs o centres
generadors de mobilitat amb més de
500 visitants habituals, tret que estiguin
inclosos en un pla de mobilitat de l’àrea
industrial a què pertanyen.
18.2 Els plans de mobilitat indicats a
l’apartat anterior han de ser aprovats
per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat,
i les mesures que s’hi recullin s’han
d’implantar abans del 31 de desembre de
2009.
I per acabar vull comentar-los que hi ha un
tipus d’empresa que a l’hora d’analitzar els
accidents in itínere resulta problemàtica:
la microempresa. Com deia el Sr. Jaume
de Montserrat, el problema no és la gran
empresa, perquè la gran empresa n’és
conscient, en canvi la microempresa no,
amb l’agreujant que arribar fins a elles té
la seva dificultat.
És necessari emmarcar l’estratègia dels
plans de mobilitat des d’una perspectiva
més àmplia de salut, responsabilitat
social, consciència moral, ètica i social i
no només des de la perspectiva econòmica
i de seguretat i salut laboral.
Cada vegada més les empreses inverteixen
més a millorar aspectes de la seva
activitat empresarial que, en definitiva,
reverteixen en la seva competitivitat. La
seguretat vial laboral és un tema crucial
per a les empreses, al qual dediquen
i seguiran dedicant esforços, temps i
inversió.
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Dr. Francesc Bonet, director general del
Sistema d’Emergències Mèdiques SEM
Bon dia,
Jo formo part, d’alguna manera, del
conjunt de qüestions en les quals es veu
implicada l’accidentalitat de trànsit.
Sovint, explico quins són els tres
elements o agents que intervenen en un
accident, que són el conductor, la via i
el vehicle, i a vegades comento que les
vies han guanyat en seguretat, en la
seva construcció, que s’ha guanyat en,
per exemple, les dades dels estudis que
tant Trànsit com els Mossos en treuen
dels accidents, ha millorat el disseny, la
doble bionda en carreteres per protegir
els motoristes. En definitiva “quasi tot”
ha millorat en aquest terreny de fa 10 o
20 anys i això ha estat perquè s’havia de
fer i perquè s’ha pogut fer.
Per altra banda, tenim en els vehicles tot
el ventall de millores, tant en seguretat
activa com en seguretat passiva i esperem
la possibilitat futura i immediata del
sistema E-Call. Doncs en tots aquests
temes també avancem i ara conduïm un
tipus de vehicles que no haguéssim pogut
ni imaginar, fa uns anys.

En canvi ens falla el tercer element o
agent implicat: l’esser humà. L’home -com
comento a vegades, mig de broma- fa
molt poc que ha baixat de l’arbre i el seu
disseny no ha canviat gaire, sinó que més
aviat ha empitjorat una mica, perquè quan
baixava de l’arbre havia de córrer si venia
un tigre, per exemple, i n’hi havia prou
amb la injecció d’adrenalina segregada
per les suprarenals per sortir corrents,
per necessitat. Però avui no hem de patir
per aquestes coses i correm per gust i
totes les complexitats i complicacions que
tenim al nostre entorn estan dissenyades
per a un tipus de bèstia que no és ben bé
la que som nosaltres.
Però això no és una mala notícia, només
vull dir que la tecnologia i el seu avanç, des
del punt de vista actual, fa que puguem
desenvolupar vies millors i vehicles
millors que se’ns adaptin, però que seria
bo anar recordant que som el que som, i si
no hem dormit bé, o poc, i a sobre prenem
fàrmacs i si a sobre ens truquen pel mòbil,
hem d’estar alerta perquè l’atenció és
una cosa que es pot administrar i de fet
s’administra i es distribueix, per tant hem
d’estar alerta, que tot i que la tecnologia
avança en el nostre servei, l’atenció l’hem
d’administrar nosaltres.

Imatge 1. L’assistència (I)

Font: Francesc Bonet
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Ara exposaré breument què fem al SEM.
Nosaltres, per dir-ho d’alguna manera,
quan tot ha fallat (prevenció, vehicle,
etc.), i es produeix l’accident (d’accidents
0 no n’hi haurà mai perquè formem part,
substancialment dels riscos que assumim),
tenim una funció que consisteix,
precisament, a minvar i primer de tot
donar oportunitats de vida amb un bon
sistema d’emergències que
d’altra
manera els ciutadans no tindrien.
Nosaltres no portem els accidentats als
hospitals sinó que sortim a atendre el
ciutadà. Aconseguim amb tècniques,
amb electromedicina i amb professionals
preparats que les lesions no es produeixin
o no progressin i que aquells accidentats
greus d’abans passin a una situació de lleus
o menys greus. Vull dir que, a vegades,
i ara em prendré una llicència amb tot
el respecte per les asseguradores, hem
sentit que és menys car un mort que un
accidentat greu o que un discapacitat de
per vida, i això ho puc compartir sempre
que tinguem en compte que els SEM el
que fem és desplaçar tota la gràfica, i que
allà on hi havia morts hi hagi ferits greus
però que alguns no tindran seqüeles, i tot
el grup de ferits greus, el més nombrós,
el podem arribar a catalogar de lleu a la
seva alta hospitalària i que molts de lleus
acaben sent ferits de caràcter menor, o
gairebé il·lesos.

Imatge 2. L’assistència (II)

Font: Francesc Bonet
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Per justificar una mica tot això diré que
els ciutadans, a través dels seus impostos,
fan que l’emergència mèdica, que és un
luxe de país ric, sigui possible a casa
nostra i malgrat la crisi i malgrat tot no
ens podem queixar.
Si viatgem per països exòtics, veurem
quin nivell tenen ells i quin nosaltres,
que estem per a classificar la gravetat,
facilitar el recurs més adient per la seva
atenció hospitalària, etc.
Vull fer un incís en un tema que se’n diu
Els Codis, que emana del Departament
de Salut. Hem vist que hi ha unes
patologies, unes situacions que són de
“temps depenent”, és a dir, on realment
la intervenció, amb un temps i forma
adequats farà canviar absolutament el
pronòstic.
El més espectacular és el Codi IAM que
és l’Infart Agut de Miocardi en què, es
considera que des de l’inici del primer signe
de dolor fins que l’accidentat arriba a una
taula hemodianèmica, on un professional
amb uns catèters desembussarà l’artèria
coronària i aquell cor tornarà a estar
reprofundit, i aquell miocardi no haurà
patit cap lesió, han d’haver passat com
a màxim 120 minuts. Això sembla molt
de temps però hem de tenir en compte
que Catalunya és molt gran i si el fet es
produeix a Tortosa (per exemple) hem
d’aconseguir que arribi a Bellvitge o a la
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Vall d’Hebrón en menys de 120 minuts, i
per què això sigui possible disposem dels
materials que disposem.
La diferència amb temps passats és que,
abans d’arribar a l’hospital útil (que
és com s’anomena el centre que ha de
solucionar aquest problema), s’enviava el
pacient a un hospital local, després a un
de comarcal i finalment, quan arribava a
l’hospital útil o correcte, passades unes
hores, ja s’havia produït la mort d’aquell
miocardi i això provocava ingressos
llargs, estades llargues i recuperacions,
no del tot absolutes.
Tot això, traslladat al cas d’un PPT,
(Pacient Politraumàtic), que reuneix uns
criteris dels quals en parlarem, veurem
que es tracta també d‘una patologia
depenent del temps i que encertar,
a la primera, el diagnòstic canviarà
absolutament el pronòstic del pacient.
En aquest mapa de Catalunya (imatge 4),
que podeu trobar molt més intel·ligible
a la nostra web, hi teniu, una mica, la
distribució de recursos d’un sistema
d’emergència que, no només ha d’estar
allà on es produeixen més incidents o
accidents, sinó que també ha d’estar a
zones molt allunyades perquè el criteri
d’equitat, en salut, ha de prevaldre

davant de tot, i això fa que hi hagi unitats
de molt baixa activitat en zones molt
allunyades on, tot i que la qualitat de vida
és millor (com a l’Alt Pirineu o les Zones
de l’Ebre), hem de tenir-hi preparats
aquests mitjans que garanteixin, en la
mesura que sigui possible, que el pacient
arribarà a “l’hospital útil” en un temps
raonable.
De què disposem per fer aquest tipus
d’activitat?
S’ha publicat recentment el nou concurs
de transport sanitari i aquesta és una molt
bona notícia perquè encara portàvem
un parc mòbil, una tecnologia i uns
elements del 2006 que, tot i que l’hem
anat recuperant i millorant, ha arribat
un moment que es fa necessari fer un
salt tecnològic. Aquest nou concurs
del transport sanitari de Catalunya,
contemplarà les unitats que els mostro
aquí: 68 de suport vital avançat, és a dir,
unitats que disposen d’un metge o d’un
metge i una infermera, i les altres que
són les de més penetració (unes 330) són
les de suport vital bàsic, que disposen de
Tècnics d’Emergència Sanitària, que s’han
format en un estudi molt ben evolucionat
amb dos cursos d’FP, i que, per tant són
uns molt bons professionals que atendran
en primera resposta, independentment

Imatge 3. L’assistència (III)

Font: Francesc Bonet
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Imatge 4. Mapa de recursos i cobertura aèria

Font: Francesc Bonet
Imatge 5. Recursos (I)

Font: Francesc Bonet
Imatge 6. Recursos (II)

Font: Francesc Bonet
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Imatge 7. Activitat

Font: Francesc Bonet
Imatge 8. Resum de dades d’activitat

Font: Francesc Bonet
que les altres unitats siguin prop d’on es
produeix incident o l’accident
Per acabar de complir amb aquest
compromís de temps depenent, hi ha
4 helicòpters medicalitzats que actuen
com a suport vital avançat i vehicles
d’intervenció ràpida que disposen d’un
metge o d’un metge més un tècnic i que
tenen la capacitat de moure’s molt rapit i
respondre les situacions in situ.
A les imatges 5 i 6, bàsicament, els faig
una aproximació del que suposa la nostra
intervenció en accidents de trànsit, uns
44.000 en el 2013 del quals 34.000 es
classifiquen com a prioritat 0 (que és el
criteri de més urgència).

Per comparar-ho amb l’activitat general,
les alertes que es reben a la nostra central
del SEM van ser, l’any passat, d’1.700.000
i aquest 2014 anem en línia (portem unes
5.000 alertes), però no hem d’oblidar que
moltes d’elles són de salut en general.
L’emergència sempre ha d’entrar pel
telèfon 112 i la resta de temes de salut
pel telèfon 061, que molts d’aquests
es resolen telefònicament perquè són
consultes sanitàries consells, orientacions,
etc.
Però al cap i a la fi, de les 700.000
mobilitzacions de recursos, 44.000 han
estat per accidents.
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Imatge 9. Codis

Font: Francesc Bonet
Imatge 10. Algoritme de decisió

Font: Francesc Bonet
A la imatge 9 podeu veure els Codis.
En un tret anecdòtic, els explicaré que
el codi PPT, (pacient politraumàtic) és
l’implicat, directament en l’accident
de trànsit, i la resta (ictus, aturada
cardiorespirtatòria o el codi infart) també
poden coincidir com a causa o efecte
(s’han donat casos que una aturada o un
infant són els que provoquen l’accident).
Aquesta és la distribució en el PPT de
l’afectació, que predominantment és de
cap i extremitats.
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La imatge 10 és un algoritme, al món
mèdic, de la decisió que, l’objectiu que
pretén, és arribar a l’hospital útil amb el
temps raonable en funció de la predicció
de les lesions que ens permet valorar la
biomecànica d’allò que ens trobem en el
lloc de l’accident. Aquesta és, en part, la
nostra missió.
Moltes gràcies
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Sr. Joaquim Ruiz, director general de
PREVENCONTROL S.A.

això no sigui la causa directa de l’accident,
sí que en podria ser-ne una d’indirecta, i
molt important.

Bon dia,
Primer parlaré de la incidència que té
la ITV en la seguretat viària (imatge 1),
perquè a vegades, pot semblar que no
sigui tan important, però les estadístiques
ens diuen que un 6% dels accidents
mortals ho són per causes mecàniques.
Encara que aquest percentatge sembli
poca cosa, considerem que un 6% és
massa (tal com apuntava també el Sr.
Rafael Olmos), ja que estem parlant que
cada dia, a Europa, moren 5 persones
per accidents per aquestes causes. El cert
és que no tenir en condicions les parts
mecàniques del vehicle pot agreujar les
conseqüències d’altres accidents.
En un accident provocat per un excés de
velocitat, per exemple, si a més es porta
els pneumàtics defectuosos, el fre en
males condicions o amb els elements de
senyalització o els de seguretat passiva
sense funcionar correctament es pot
agreujar la magnitud de l’accident. Per
tant, no portar en perfectes condicions
tots els elements mecànics, encara que

Actualment, i en part a causa de la crisi que
patim, ha augmentat considerablement
el nombre de vehicles que no passen la
ITV. Podem dir que des de l’any 2004
fins ara s’ha incrementat en 10 punts,
corresponents a un 18% de vehicles que
no la passen.
Una altra causa és l’envelliment del parc
automobilístic. Si és cert que cada vegada
els vehicles estan més preparats i porten
més elements de protecció també ho és
que ha augmentat la manca o inexistència
de manteniment dels més antics, i hi ha
estudis europeus que indiquen que a
mesura que augmenta l’edat del vehicle
la gravetat de l’accident és superior.
Abans s’anava al mecànic per passar la
ITV, per estalviar-se haver de tornar-hi,
però avui en dia, pràcticament, només
es fa el manteniment correctiu, és a dir,
només es va al mecànic si alguna cosa
s’espatlla. Així ens trobem sovint per
les carreteres vehicles en pana; un altre
motiu d’accident, també.

Imatge 1. Incidència de la ITV en la seguretat viària (I)

Font: Joaquim Ruiz

119

XVII Fòrum de la Seguretat

Imatge 2. Incidència de la ITV en la seguretat viària (II)

Font: Joaquim Ruiz
Els principals defectes que ens trobem
a la ITV són els corresponents a
l’enllumenat i la senyalització, i també
els dels pneumàtics (que són els únics
elements en contacte amb la carretera
i per tant molt importants de tenir en
bones condicions), els dels eixos, el de
les suspensions, etc. i, tot i que per regla
general, en el que es pensa més és en
els frens, aquestes anomalies són només
d’un 9%.
Les imatges 2, 3 i 4 les vam presentar l’any
passat a una ponència que vam fer amb

els Mossos d’Esquadra. Es va demanar
als nostres tècnics que fotografiessin
algunes de les anomalies amb les quals
es trobessin durant l’espai de 15 dies (no
pas del recull de la història de la ITV,
sinó, només de 15 dies)corresponents al
2013.
Aquestes són algunes de les imatges del
que es van trobar.
Hi podem veure, des d’un fre trencat, a
un tambó de fre inexistent, a un invent
casolà per mantenir en funcionament o
aguantar el pedal, a importants pèrdues

Imatge 3. Incidència de la ITV en la seguretat viària (III)

Font: Joaquim Ruiz
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Imatge 4. Incidència de la ITV en la seguretat viària (IV)

Font: Joaquim Ruiz
Imatge 5. Incidència de la ITV en la seguretat viària (V)

Font: Joaquim Ruiz
d’oli (causa directa d’accidents per a
altres vehicles com les motos) i fins i tot
pneumàtics en condicions pèssimes de
deformació. Val a dir que el més sobtant
va ser la sorpresa d’alguns d’aquests
usuaris davant la negativa dels nostres
tècnics a donar la ITV per bona.
Tot això és el que ens trobem cada dia a
les nostres instal·lacions. Davant d’això,
jo ja no vull ni pensar com estaran els que

ni es dignen a venir (el 18% comentat
abans).
Doncs aquí el que hem pretès és reflectir
que, a vegades, encara que sembli que la
ITV no té importància, realment és una
eina molt útil i som conscients que aquesta
inspecció obligatòria provoca que, amb
certa periodicitat, alguns vehicles visitin
els mecànics. Per tant creiem i podríem
afirmar que som un element molt incident
en seguretat viària.
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Sr. Albert Alemany, gerent de Política
Tècnica de Sinistres Auto de Zurich
Seguros.
La meva ponència anirà enfocada a la
realitat d’allò que durant tot el mati hem
estat dient: que la prevenció i que poder
fer tota una sèrie de polítiques -en un
sentit o en un altre- al final té un efecte
real.
No ho he volgut agafar des del punt
de vista d’una asseguradora, ni tampoc
agafar les dades de tota la sinistralitat
ni dels sinistres més greus perquè segur
que hi hauria un ball de números força
complicat d’explicar, però, en tot cas sí
que hi ha unes dades, que són les que us
mostro aquí i que estan al vostre abast,
que ens mostren que des de l’any 1999
fins al 2013 s’ha reduït substancialment i
de forma important el nombre d’accidents
lleus a Catalunya. I no us ho mostrem
des del punt de vista d’una asseguradora,
sinó de tot el sector.

Quan apliquem, aproximadament, el 70%
dels accidents que es tramiten a través
d’un sistema que se’n diu de convenis
(que són els que es produeixen amb dos
vehicles implicats que col·lisionen entre
sí), per posar exemples, en el mes de
desembre del 1999 -data en què n’hi va
haver més- van ser 28.000, quan al mateix
mes del 2013 se’n comptabilitzaven
19.000. (Imatge 1)
Hi ha altres dades, com per exemple
les del maig/juny/juliol dels anys
2005/2006/2007 -per tant previs a la crisi
en sí (tot i que hi ha més paràmetres per
analitzar), que mostren que estàvem en
l’ordre dels 31.000 als 34.000, depenent
del mes, i hem passat, l’any 2013, a tenirne entre 22.000 i 23.000
Clarament, hi ha una autèntica davallada
o decreixement. Aquestes són dades de
Catalunya aplicades a un 70% de tipus
d’accidents lleus.

Imatge 1. Evolució dels sinistres lleus a Catalunya (cicos: col·lisió entre dos
vehicles=70%)

Font: Albert Alemany
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Hi ha una altra dada, també molt rellevant,
que es resumeix de forma senzilla i és
que a Catalunya s’han reduït més que
en la resta d’Espanya, aquest tipus de
sinistres. Amb tot això podem concloure
que el pes que tenien els accidents lleus
l’any 1999 sobre la totalitat dels sinistres
que tramitàvem s’ha reduït en tant a què
en aquell moment es tractava d’un 17,7%
i a finals del 2013 estaven al voltant del
14,7%, fet que suposa un 2,8 o 3% de
reducció. (Imatge 2)
Aquest fet, a banda de congratular-nos,
fa pensar que aquesta davallada respon a
altres paràmetres a més a més de la crisi,
perquè la crisi s’ha patit a tot l’estat.
Segons poden veure en la imatge 3 de
distribució territorial per demarcacions,
aquest tipus d’accidentalitat, és variada.
Es pot veure com les ¾ parts pertanyen a
Barcelona i a Tarragona, Lleida i Girona,
percentatges inferiors depenent de l’any
i de l’època de l’any.

A la figura 4 els mostrem una petita
gràfica que ens explica la seva incidència
segons els mesos, en què es pot
contemplar que, en mesos com l’agost,
per exemple, sembla que a Barcelona no
hagi passat gran cosa i això es produeix
perquè és un dels mesos amb més èxode
de vehicles cap a fora de la província, en
canvi creix a Tarragona, Lleida i Girona
(unes més que altres) on durant aquesta
època de l’any reben més afluència de
vehicles. Això mostra clarament que es
produeixen durant diferents èpoques
de l’any autèntics desplaçaments. Em
sembla una dada rellevant.
Pel que fa a dies de la setmana, podem
observar que el divendres se supera el
100%, i que els dissabtes o diumenges,
aquests tipus de sinistres cauen en picat,
com comentava abans, degut també als
desplaçaments, però en aquest cas, dels
caps de setmana.
Les dades són molt actuals, ja que s’han
pres avui mateix. El diàleg que tenim

Imatge 2. Pes dels sinistres lleus a Catalunya respecte a Espanya
(disminució = 2,8%)

Font: Albert Alemany
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Imatge 3. Pes de les demarcacions catalanes: Barcelona=77%, Girona=9%,
Tarragona=9% i Lleida= 5%

Font: Albert Alemany
Imatge 4. Estacionalitat dels sinistres lleus per mesos a Catalunya

Font: Albert Alemany
entre asseguradores, quant a la gestió
d’aquests sinistres, és aproximadament
de 8 dies. Per aquest motiu, qualsevol
usuari sinistrat pot demanar que se li
periti el vehicle després d’aquests 8 dies
sense haver d’abonar la reparació. Tot
això, partint de la base que es tracta de
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sinistres de conveni (entre només dos
vehicles implicats) evitant així haver de
recórrer la justícia per solucionar-ho. El
cost del mòdul que ens paguem entre
companyies és actualment de 882 euros i
tot es fa telemàticament.
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Per descomptat que hi ha penalitzacions
a les companyies quan, en un cas
determinat, no responen dins els terminis
d’acceptació previstos. (Imatge 5).
Per últim, vull aclarir que en el sector
assegurador, el client sempre pot, en cas
de controvèrsia, requerir el suport judicial
o administratiu que sigui del cas.
Una altra cosa que els volia comentar
és el que fa referència a un producte de
què disposa la companyia i que ja està
en el mercat (imatge 6 i següents). Es
tracta d’un sistema telemàtic incorporat
al vehicle. Varies asseguradores ja l’estan
aplicant, i tant el Sr. Saurí com el Sr. Ferrer
n’han fet esment en les seves ponències.
En aquest moment s’està usant de forma
incipient però sembla que a partir de
l’1 d’octubre del 2015, a través d’una
directiva europea, serà obligació que el
portin inclosos tots els vehicles nous.
Avantatges i particularitats d’aquest
producte?
Doncs,
entre
d’altres,
disposaran d’avis automàtic per accident
(in ICOL), de localització del punt on

s’ha produït una avaria i, també, en cas
de robatori es podrà localitzar el vehicle
més fàcilment.
Portar aquesta eina també incidirà en el
preu de l’assegurança, ja que en reduirà
el cost. Com comentava el Sr. Saurí,
els incentius són molt importants si
repercuteixen en els preus a la baixa, a
part de la resta d’avantatges que suposarà
portar-lo incorporat, com ara, tenir
més informació de com ha ocorregut
l’accident, fet que possibilitarà més
transparència davant qualsevol possible
controvèrsia.
Amb tot això també s’ha de tendir, cada
vegada més, a valorar el número de km.
que ha fet el vehicle i quina via ha utilitzat
o utilitza normalment. La suma de totes
aquestes premisses també implicarà
bonificacions a posteriori, depenent de
cada cas (es personalitzarà la prima) i
facilitarà qualsevol consulta que demani
l’usuari.
Voldria remarcar, per acabar, que les
asseguradores i associacions de víctimes

Imatge 5. Dades de resolució d’aquest tipus de sinistres lleus

Font: Albert Alemany
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tenim un interès molt gran en què el
sistema d’indemnitzacions dels lesionats
sigui més just. En l’ambit Parlamentari
ja s’està estudiant i està a punt de sortir

un nou sistema de valoració que les
personalitzarà molt més. Un altre avenc
molt positiu de cara a l’any vinent.

Imatge 6. Zurich Auto Inteligente. Dispositiu telemàtic incorporat en el vehicle

Font: Albert Alemany

Imatge 7. Futur nou “barem” de danys corporals

Font: Albert Alemany
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Sr. Ole Thorson, president de l’Associació
de Prevenció d’Accidents de Trànsit
Bon dia,
Jo voldria donar les gràcies a l’IDES pel
treball que fa per la seguretat en general
i per la seguretat viària, i als col·legis
professionals per rebre’ns i permetre’ns
fer aquests debat a casa seva. Voldria,
també, agrair als Departaments d’Interior
i d’Empresa l’interès que mostren en
aquest tema.
Començaré explicant que la meva
empresa de consultoria de mobilitat és la
primera a Catalunya que disposa de l’ISO
39.001 de gestió en seguretat viària.
Amb això vull dir que és una empresa
on ens prenem la seguretat viària tan
seriosament com podem i ens permeten
els clients.
He comprovat que acostumem a parlar
sovint de molts temes relacionats amb la
seguretat viària pel que fa als joves, a la
gent gran, a l’efecte dels estupefaents o
drogues, de les conseqüències de conduir
havent ingerit alcohol, etc. i tendim a
deixar de banda al grup més nombrós
implicat en els accidents, que són els

conductors més, o menys, adults. És
imprescindible tenir en compte aquesta
franja d’edat, ja que és a la que li convé
més millorar la seva seguretat viària.
Ara ens trobem amb una corba descendent
de fatalitats en la mobilitat, a Catalunya,
a Espanya, a Europa i al món. Està clar
que, per primera vegada en la història del
desastre automobilístic humà (permetinme que ho digui així), la majoria de les
institucions públiques i privades, tant a
escala nacional com internacional, han
posat la seguretat viària en la seva llista
de prioritats.
Dos conceptes posen de manifest que, per
part de molts dirigents, existeix una mala
consciència sobre l’excessiva tolerància
vers la conducció arriscada.
El primer és que a final dels 90, a Suècia,
es definia i es publicava sobre el terme
“Visió 0”, que pretenia evitar la mortalitat
per causa de la mobilitat, amb la voluntat
que en el futur es pogués gaudir d’una
societat sense seqüeles permanents per
causes de sinistres en vies públiques. Van
ser molts els que van reaccionar atònits
i amb certa incredulitat davant aquest
concepte. Entre ells, jo mateix.

Imatge 1. Reflexions

Font: Ole Thorson
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En poc més d’una dècada això ha canviat
totalment i ara ja és l’objectiu per a
un gran nombre de països i pels grans
organismes internacionals.

tanca d’alcohol.., i estem pendents de
si serà possible posar en marxa el debat
sobre els paràmetres relacionats amb les
infraestructures.

L’altra decisió, lligada a la primera, ha
estat la de la reducció del 50% de la
mortalitat per sinistres viaris en la dècada
2000-2010.

Uns quants exemples del que podríem
pensar a fer al respecte són:

Molts diuen: “Però això crec que és
una utopia perquè no es pot anar com
els cargols o com les tortugues per les
carreteres”. Però el concepte guanya
adeptes.
Actualment,
una
majoria
estem
bàsicament d’acord en aquest gran
objectiu: el d’aconseguir la “Visió 0” l’any
2050. Això suposa canvis molt profunds.
Encara que ens costi de creure, i segons
les informacions que rebem contínuament
a través dels mitjans de comunicació,
el nombre de morts per accidents de
trànsit, al món, és superior al que es
produeix per enfrontaments bèl·lics. L’ús
del vehicle produeix una gran mortaldat
a causa d’atropellaments greus i mortals
als vianants, ciclistes i motoristes.
Amb la creença en la “Visió 0” s’obren
les portes a la confiança, però calen nous
objectius i nous paràmetres i respecte
de convivència entre els ciutadans, un
canvi de normes legals i nous paràmetres
de disseny de vies i de vehicles. Tot això
podrà ser possible si no ens trobem amb
l’oposició frontal dels usuaris mateixos o
dels venedors o de tots els qui envolten el
món de l’automòbil.
Segons una campanya de l’ONU: “Decade
of Action for Road Safety” estem a l’any
de la seguretat dels vehicles. “El disseny
del vehicle perquè no pugui córrer”, n’és
part del lema. És important reprendre el
debat sobre taquígrafs, capses negres,
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Primer ens hem de plantejar el barem
de si valorem prou la vida d’un ciutadà
(com ja ha apuntat anteriorment el Sr.
Albert Alemany). Si no és així, perdrem
el respecte pels altres i és un factor a tenir
molt en compte. Li hem de donar a la vida
un valor prou gran, i ens trobem que es
nota un canvi positiu en aquesta valoració
en la nostra societat, en part, derivada
del nou barem d’indemnitzacions. Però
encara, la societat es resisteix a reparar
els danys comesos.
Després és necessari posar la mirada en
els avançaments. No volem ni podem
permetre més xocs frontals amb resultat
de mort. Aquell conductor que va
tranquil·lament pel seu carril no en té
cap culpa i hi pot deixar la vida perquè
un altre envaeix el seu espai. Clarament,
això seria un assassinat, Avui en dia ja
no cal avançar-nos els uns als altres i
el dret a avançar no existeix en el futur
de la seguretat viària. Hem de tenir en
compte que el 97% dels vehicles, en
l’actualitat, poden conduir a la mateixa
velocitat, podent arribar també al límit
de velocitat que està marcat. En aquest
aspecte podríem preguntar-nos què passa
amb els tractors o les bicicletes?, per
exemple. No se’ls pot tenir en compte en
aquest punt perquè són tan minoritaris i
sí que podem dir que els conductors han
de demostrar prou paciència per esperar
a avançar-los fins a tenir la certesa que
no hi ha cap perill.
En tant als vianants, i a la resta d’usuaris
de la via pública “no protegits”, es fa
imprescindible adquirir la consciència
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de posar fre, d’una vegada per totes, a
aquest poder destructiu i violent dels
que es mouen en cotxe. Cal definir noves
lleis i noves normes que augmentin les
prioritats dels usuaris més exposats. Una
frase que faig servir sovint és que “el pas
de vianants és part integral de la vorera”,
i per tant, no és propietat del conductor
de la calçada.
Ens trobem amb un altre gran problema:
les interseccions. Els xocs en les
interseccions són molt nombrosos perquè
obviem constantment la norma de cedir
el pas. Els conductors tenim massa
pressa i no atenem les necessitats de pas
dels altres. És per això que és necessari
senyalitzar estrictament, en molts carrers
i carreteres i abans de les interseccions,
límits de velocitat, stops de quatre
branques i semàfors, ja que, de les bones
maneres, del respecte per les normes
i del sentit comú dels conductors, està
comprovat que no ens en podem refiar.
Els paràmetres i les lleis que tenim ara
estan pensats des del punt de darrere del
parabrisa i amb velocitat.
Sobre el punt de vista de les regles que
impliquen al vianant i al motorista, ja
tenim, també, algun punt de llum en el
nou reglament de circulació (que encara
no està aprovat) i que, de moment, es
tracta més d’un anunci que d’una realitat.
Ja veurem com quedarà a l’hora de la seva
aplicació. Entre altres regles esperem que
carrers locals es limiten a 30 km/h.
Els sistemes de regulació també han
d’estar adaptats a les necessitats dels
vianants. Una corba de gir no hauria
d’estar dissenyada perquè el vehicle

pugui tombar a una velocitat notable o la
velocitat que vulgui el conductor. L’espai
que cal per poder fer aquest tipus de girs
minva l’espai del que disposa el vianant
per creuar. Un semàfor que regula dos
carrils i que dóna en temps de vermell de
80 segons d’espera pel vianant, tampoc
és factible. La regla no és humanament
complible. Per tant, cal canviar, en aquest
aspecte, també, els paràmetres de disseny.
Cal dir que els Plans de Seguretat Viària
del Servei Català de Trànsit, ha definit
la majoria dels temes importants per a
obtenir els objectius de reducció de morts
i ferits greus pel 2016-2020 i també el
2050. L’anomenada “Visió 0”. Encara hi
ha molta feina a fer i per definir per a
poder anar en paral·lel amb els canvis i
conceptes de la mobilitat si volem una
mobilitat més humana.
Al Ministeri de Foment s’està tractant
sobre el punt que afecta els “megacamions”. Aquest és un tema que no ens
agrada gens ni mica, a no ser que arribem
a un acord a l’hora de fer carreteres d’1+1
o d’1+2 en què els avançaments siguin
molt menys possibles. També és necessari
invertir en els polígons industrials per
obtenir millores en les seves condicions
de seguretat, especialment relacionat
amb vianants i ciclistes.
I per acabar voldria dir una cosa més: les
barbaritats que ha tolerat la societat, en
tant a la velocitat en carrers i carreteres,
la mateixa societat té l’obligació de
reparar-les. Aquest és un concepte que
cal incorporar. No podem estar pensant
en el “a mi no em toca” o el “no és culpa
meva”. Tots tenim la culpa d’estar on
estem.
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CLOENDA

SR. JORDI GUIX
Vicepresident de l’IDES i degà del
Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya
Com a cloenda d’aquest Fòrum, només
unes paraules d’agraïment a totes les
persones que han participat en la seva
organització.
Crec que ens podem felicitar tots, pel nivell desenvolupat en les diferents ponències que s’han presentat, així com per
l’intercanvi d’experiències i opinions que
els assistents han pogut formular als diferents ponents.
En aquesta jornada hem pogut gaudir
d’uns ponents d’extraordinària vàlua que
han parlat de totes les vessants de la seguretat viària.

Voldria aprofitar per felicitar al SEM, per
la seva eficàcia quan per casualitat aquest
cap de setmana vaig haver de telefonar
al 112, a fi que poguessin socórrer a un
submarinista que havia estat atropellat
per una embarcació. Llavors vaig poder
constatar com una bona organització pot
atendre de manera immediata qualsevol problema, en aquest cas coordinant
els serveis sanitaris, Mossos d’Esquadra i
Bombers.
Aconseguir una organització eficient no
és gens fàcil i això només és possible si
darrere hi ha autèntics professionals i si
periòdicament s’organitzen jornades com
la d’avui, que qüestionen la qualitat dels
serveis que s’ofereixen a la societat.
Felicitats de nou als ponents i a tot l’equip
de l’IDES que ha fet possible un any més
aquesta jornada.
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I ara, cedeixo la paraula al Sr. J.J. Isern.

SRA. MARIA CINTA PASTOR
Secretària de l’IDES i Vicedegana
del Col·legi d’Enginyers Graduats
i Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona.
Avui és una d’aquelles jornades en
què queda palès que si l’IDES no existís, l’hauríem de tornar a crear, perquè
aquesta jornada de treball ha estat molt
enriquidora per a tots. Hem pensat, hem
rigut, hem estat de bon humor i hem vist
dues cares d’una moneda.
Estem molt orgullosos de saber que estem al cinquè lloc a Europa, pel que fa a
seguretat viària.
Ara, el que a mi m’ha animat més, ha estat veure la vostra actitud en les ponències, perquè és clar que les heu exposat
amb vocació, i que sou persones amb una
gran vocació per la seguretat. Quan se’ns
encarreguen ponències, normalment, ens
suposa una feina, sovint feixuga i addicional a la que ja tenim, perquè no és fàcil preparar exposicions i cal dedicar-hi
un temps a preparar-les. És per això que
mantinc que, també, perquè hi ha persones com vosaltres, l’IDES ha de continuar
existint.
Volem agrair-vos a tots la vostra feina i
agrair al Conseller que ens hagi acompanyat a aquest acte.
Ens hem posat un objectiu difícil, però
l’aconseguirem i estem ben segurs que,
no només assolirem els objectius de cara
al 2020, sinó fins al 2050, perquè som
una població amb visió positiva i d’això,
ens n’hem de congratular..
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JOAN JOSEP ISERN
Director del Servei Català de Trànsit.
Vull agrair a l’IDES, en primer lloc,
l’oportunitat que, a través d’aquest
fòrum, ens ofereix avui d’abordar diferents aspectes de la seguretat viària en
aquesta jornada.
Avui i aquí s’han esposat pràcticament
tos els paradigmes de la seguretat viària.
Hem escoltat totes les ponències, que
han tractat diferents àrees, i totes han estat absolutament interessants i constructives, i ara és el moment, segurament, de
treure’n una conclusió que parteix d’una
idea que ha deixat ben clara anteriorment
el conseller: Catalunya va assumir la responsabilitat sobre la seguretat viària ja fa
molts anys. Aquesta responsabilitat venia
marcada per una pandèmia de mortalitat
a les carreteres, no només al nostre país
sinó a tot el món, on avui en dia encara
1.200.000 persones moren per aquesta
causa. És clar que es tracta d’una pandèmia que cal tractar com a tal.
Catalunya va ser una de les pioneres en
aquesta responsabilitat respecte a la seguretat viària i és veritat que les nostres
iniciatives han estat copiades en molts
altres llocs, entre ells, la resta de l’Estat
Espanyol, que es nodreixen de les iniciatives que hem promocionat i proporcionat, i avui ens trobem entre els cinc primers països líders en seguretat viària. Si
aquesta posició la valorem des del punt
de vista de les persones, estem en la cinquena posició, però si la valorem des del
punt de vista de la mobilitat dins d’un
país està clar que Catalunya té molta
més mobilitat que, per exemple, Finlàndia. Per tant, si parléssim de mobilitat,
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Catalunya seria, segurament, el país amb
menys morts per mobilitat en les carreteres, d’arreu del món.
I això va directament lligat a totes les polítiques de prevenció que han gestionat els
diferents governs de la Generalitat, però
sobretot, al lideratge de tots vosaltres
en totes aquestes àrees, que ens permet
avançar en aquesta política de reducció
permanent, de graó en graó, en les polítiques de reducció de sinistralitat.
Avui, també s’ha pogut parlar de per què
hem fet un pla estratègic. L’hem fet perquè els paradigmes de la mobilitat actual
són molt diferents dels que fa uns anys
causaven la sinistralitat. Ja hem superat
aquelles èpoques en què es podien salvar
moltes vides basant-se en l’obligatorietat
de l’ús del cinturó, dels sistemes de retenció infantil, del carnet per punts, etc.
Tota aquella època ja ha passat. Ens referim al primer decenni 2000-2010.
Ara ens troben en el segon decenni, que
té uns paradigmes totalment diferents. La

crisi hi ha actuat d’una manera determinant, s’ha envellit el parc automobilístic i
hem tingut unes davallades en mobilitat
que, segurament, han estat les que han
possibilitat que baixin els accidents mortals; una reducció en la mobilitat i sobretot de la densitat del trànsit.
Des del 2007 fins ara, circulen per les
carreteres catalanes menys d’un 15%
dels vehicles. Això també ha influït positivament en la davallada del nombre
de morts. És veritat que la part negativa és l’envelliment del parc mòbil (que
en els cotxes, més d’un 50% tenen més
de 10 anys d’antiguitat, però que en les
motos, aquest 50% supera els 15 anys
d’antiguitat). Per tant tenim una causa
comuna que ens fa afrontar aquest problema, i és que les motos i motocicletes del nostre parc mòbil incideixen de
manera més important en la mortalitat
viària en el nostre país, tot i que, per altra banda, és natural, perquè som el país
amb més motos i motocicletes d’Europa
per nombre de vehicles. Barcelona, concretament, és la ciutat europea que en té
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més.
Com hem comentat abans, estem en un
moment en què hem hagut de fer un pla
estratègic perquè aquests paradigmes
que estan canviant la mobilitat i la seguretat del nostre país ens obliguen a pensar que, si volem arribar al 2020 amb el
50% menys de sinistres respecte al 2010,
hem d’observar com estan les coses en
aquest moment per tal de posar els condicionants i els mitjans necessaris per evitar aquesta sinistralitat. I hem descobert
situacions conflictives com l’antiguitat
del parc automobilístic, la sinistralitat
laboral (a tenir molt en compte), la sinistralitat en les motocicletes, etc. Són una
sèrie de paradigmes pels quals hem de
fer un front comú si volem tirar endavant
aquest objectiu del 2020.
Però voldria fer una reflexió sobre un aspecte que no s’ha parlat avui en cap de
les ponències i que, per a mi, és un assumpte importantíssim: el lideratge.
No és gens fàcil liderar la seguretat viària
i us en donaré un exemple del per què. La
Unió Europea ens ha marcat dues vegades, en dos decennis, dos reptes: que tots
els països de la Unió Europea, del 2000
al 2010 abaixem un 50% la sinistralitat,
i ara, del 2010 al 2020, ens demana que
l’abaixem un altre 50% més.
I què fa en aquest sentit, de manera unificada, la Unió Europea?
Les polítiques de trànsit les marquem nosaltres; els països. Cadascú ha d’espavilarse per veure com assoleix aquestes dades
sense que hi hagi una política comuna i
sense que ningú marqui unes pautes estratègiques per ajudar que tots els conductors europeus puguin tenir més seguretat en les carreteres europees. I la UE
no ho lidera perquè no és fàcil liderar la
seguretat viària, perquè liderar-la és, moltes vegades, haver de dir les coses pel seu
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nom, dir coses que la gent no vol sentir,
perquè la dissuasió és un aspecte fonamental en seguretat viària. És veritat que
la UE és capaç de liderar l’e-call, un servei d’emergència i salut interessantíssim
per a la població però, en canvi, no lidera
els excessos de velocitat, l’alcoholèmia
(per posar un parell d’exemples), i tots
aquests paradigmes són els que estan
donant, avui en dia, la majoria dels problemes en les carreteres. També és cert
que alguns països tenen l’alcolock com a
mesura obligatòria en segons quins tipus
de transports (a França, per exemple,
l’obliga en transport escolar i altres països en el de mercaderies perilloses) però,
en general, cada país s’espavila com pot.
Jo reclamaria una responsabilitat pel que
fa al lideratge de la UE, ja que ens marca
objectius.
Des del Servei Català de Trànsit liderem
la seguretat viària, però cada vegada
que li diem a les coses pel seu nom rebem tota mena de crítiques. Cada vegada
que he esmentat que la política dels 130
és una política, segurament equivocada
en aquests moments, he rebut crítiques.
Cada vegada que he parlat que l’excés de
velocitat només es pot aturar amb sancions, he rebut crítiques. Cada vegada
que hem volgut fer una campanya sobre
les ITV (i l’última va ser insistent), he
rebut totes les critiques. Per què? Doncs
perquè actuar amb seguretat viària implica actuar amb la dissuasió i no només
en la persuasió, i poca gent vol assumir
les mesures dissuasives.
Per tant, el lideratge en seguretat viària
és un dels factors fonamentals a tenir en
compte si volem gestionar aquesta responsabilitat com a país i poder reduir
any rere any aquest nombre de morts i,
sobretot, arribar a aquesta xifra màgica
de la sinistralitat 0.
I en el nostre país, liderem nosaltres -el
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Servei Català de Trànsit-, i també, per
exemple, lidera el RACC, que ha estat capaç d’afegir-se al debat sobre la N- 340,
que és una via que no és de rebut pel nostre país. No pot ser que les carreteres de
l’Estat a Catalunya, que és per on passa
tot el trànsit europeu i espanyol, siguin
encara vies d’1+1 i on els morts són cada
vegada més quantitatius, perquè són vies
que no estan, en aquests moments, desenvolupades perquè hi pugui passar el
nombre de vehicles que hi està passant
actualment. Catalunya té un dèficit en infraestructures impressionant: respecte a
Espanya, Catalunya té dues vegades i mitja menys quilòmetres d’infraestructura
per vehicles i 3 vegades menys respecte a
Europa. Parlar d’aquest dèficit i dir que, a
més a més, les que tenim estan en males
condicions representa assumir un lideratge que jo crec que en aquests moments
és necessari i imprescindible.
Doncs, per això penso que aquest fòrum,
aquests debats, em serveixen per demanar allò que vull deixar com a testimoni
del meu pas per aquesta conferència: la
implicació dels enginyers en les polítiques de seguretat viària.
Crec que és imprescindible que, a part
dels que liderem aquestes polítiques, els
enginyers agafeu l’estendard de la seguretat viària, perquè interveniu en tots
els àmbits de seguretat viària del nostre
país, interveniu en les condicions de seguretat de l’automòbil (heu fet exposicions esplèndides sobre quin és l’automòbil
actual i quin el del futur), en sistemes de
seguretat, en la transformació, en el desenvolupament i en l’execució de les vies

i carreteres, perquè teniu intervenció directa i perquè sou els grans responsables
dels tres eixos fonamentals: via, automòbil i persona.
Hem estat donant formació a les vostres
universitats amb persones que en el futur tindran responsabilitats respecte a la
seguretat viària i vull encoratjar-vos perquè els enginyers sou els professionals
que, realment, heu d’assumir d’alguna
manera aquesta responsabilitat, aquest
lideratge en la seguretat viària. Agafeuvos-ho com un compromís professional i
nosaltres, des del Servei Català de Trànsit, us donarem la màxima cobertura.
Crec que és imprescindible que en el nostre país hi hagi diferents veus que parlin
sobre la seguretat viària i entenc que sou
els primers que heu de fer el pas; i ho esteu fent ara mateix, amb aquesta jornada
d’una manera clara i definitiva. Però també us encoratjo a fer moltes coses més,
liderant un procés, perquè els professionals del futur que ens salvaran les vides
en les carreteres sou els enginyers.
M’agradaria poder fer una ponència que
tractés sobre els enginyers i la seguretat
viària. Us demano que entreu en aquest
debat que és absolutament imprescindible i vull posar el Servei Català de Trànsit com l’eina que, si necessiteu, que si
us és imprescindible, que si us és necessària, estarà sempre al vostre costat per
tirar endavant aquest lideratge que crec
imprescindible per part vostra.
Gràcies i felicitats per aquesta gran festa
de la seguretat viària que hem celebrat
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