
EL CONSELLER BUCH VA PRESENTAR EL BALANÇ DE 
SINISTRALITAT VIÀRIA DE L'ESTIU DE 2019

S'ha produït un lleuger increment del 4,5% dels accidents mortals a les carreteres catalanes aquest 
estiu. S'han registrat 6 víctimes mortals menys que l’any passat. Un 41% dels morts pertanyen a 
col·lectius vulnerables. S'ha detectat un augment de l’excés de velocitat a les carreteres durant el 
període estiuenc. Els Mossos d’Esquadra han incrementat l’activitat policial viària un 12,5%. 

«Aquest estiu 50 persones han perdut 
la vida a les carreteres catalanes per-
què han causat o s’han vist implicades 
en 46 accidents mortals. Hi ha hagut 6 
víctimes mortals menys que l’any pas-
sat però un 4,5% més d’accidents». Així  
va començar el conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, la roda de premsa del ba-
lanç de sinistralitat viària de l’estiu 
d’enguany en comparativa amb el ma-
teix període de 2018. 

 El conseller, acompanyat del di-
rector del Servei Català de Trànsit 
(SCT), Juli Gendrau, i del  cap de la 
Comissaria general de Mobilitat de 
Mossos d’Esquadra, Joan Carles Mo-
linero, va apel·lar «a la coresponsabili-
tat i a la presa de decisions de tots els 
conductors del país quan agafen un ve-

hicle per evitar 
conductes incí-
viques, teme-
ràries i fins i tot 
violentes a les 
carreteres». 
«Des del Go-
vern de la Ge-
neralitat po-
sem totes les 
mesures però 
és una mo-
neda de doble 
cara, nosaltres 
actuem però 
és important la 

decisió del conductor, per la integritat 
física del conductor, pels ocupants del 
vehicle i per la resta de vehicles que hi 
circulen”, va insistir. 

 En aquesta línia, Buch va posar 
en relleu «la reincidència al voltant». 
“S’ha de perseguir i cal endurir les san-
cions. No podem permetre aquestes 
conductes incíviques o pocs tolerants».   

 El titular d’Interior també va lamen-
tar que el Govern de l’Estat no hagi tirat 
endavant encara les mesures proposa-
des des del Servei Català de Trànsit 
per lluitar contra aquestes conductes 
temeràries. 

 El conseller Buch també va anun-
ciar que a l'octubre un nou helicòpter 
sobrevolarà per perseguir aquestes in-
fraccions i per augmentar la prevenció 

des de l’aire. 
 Per la seva banda, i analitzant les 

dades de sinistralitat de l’estiu, el direc-
tor del SCT va afirmar que «ens preo-
cupen. Les millores que estem tenint 
són insubstancials. No podem estar sa-
tisfets». 

Gendrau va donar rellevància relle-
vància a l’alta mortalitat dels col·lectius 
vulnerables i de la gent major de 65 
anys, i comentant la xifra de morts a 
l’A-2, va dir que «és una tipologia d’ac-
cident molt variada. Hem de veure què 
està passant a l’A-2».   

 En la mateixa línia que el conseller, 
i sobre les infraccions reincidents, el di-
rector va dir que «tenen un preu que 
s’acaba pagant. Un gran nombre de 
conductors que són reincidents amb 2 
o més infraccions, es veuen involucrats 
en accidents amb víctimes». 

 Gendrau també va anunciar que, 
a banda del nou helicòpter, des de 
l’SCT, s’està estudiant i treballant en la 
tecnologia dels drons. 

 Molinero, que també va fer una 
«crida a la prudència i la responsabilitat 
al voltant», va destacar com a «preo-
cupant», «l’increment de denúncies vin-
culades amb la distracció i l’augment 
d’imputacions penals vinculades al tràn-
sit per persones que condueixen sense 
tenir el carnet i tenint tots els punts del 
carnet retirat, en un període que no 
arriba als tres mesos».
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 
Font: www.recuperapunts.cat 

 L’objectiu d’aquestes restriccions i 
desviaments és reduir l’accidentalitat 
en aquests eixos viaris, així com con-
tribuir a descongestionar-los i millorar 
la mobilitat i la seguretat viàries d’a-
quests tres corredors*. 

 El 2 de setembre es va complir un 
any de la resolució que estableix les 
restriccions de circulació per a vehicles 
pesants a diversos trams de l’N-340 i 
l’N-240 i el conseqüent desviament de 
trànsit d’aquests vehicles a l’AP-7 i AP-
2, respectivament. El desviament dels 
camions de l’N-II a l’AP-7, en el tram 
de Girona, és vigent des del mes d’abril 

de 2013. 
 

 REDUCCIÓ DE LA SINISTRALITAT 
  

Des de la posada en marxa d’aquestes 
mesures, la sinistralitat s’ha reduït un 
46% en els corredors on s’ha aplicat el 
desviament de vehicles pesants. La mit-
jana anual d’accidents amb morts i fe-
rits greus en aquests corredors ha 
passat de 68 a 37 i la mitjana anual 
d’accidents mortals ha passat de 24 a 
13.5. 

 La mitjana anual de sinistralitat de 
morts i ferits greus al corredor N-II/AP-

7 en el tram Vidreres – la Jonquera ha 
passat de 35 a 19, una reducció del 
46%. En el cas del corredor N-340/AP-
7 en el tramAltafulla – Vilafranca del 
Penedès, la mitjana anual de sinistralitat 
de morts i ferits greus ha passat de 12 
a 4.5, una reducció del 63% i en el tram 
Alcanar – Hospitalet de l’Infant, la mit-
jana anual de sinistralitat de morts i fe-
rits greus ha passat de 17 a 10, una re-
ducció del 39%. Finalment, la mitjana 
anual de sinistralitat de morts i ferits 
greus al corredor N-240/AP-2 en el tram 
Montblanc – les Borges Blanques ha 
passat de 3.7 a 3, el que suposa una 
reducció del 19%. 

 El Servei Català de Trànsit vol 
agrair la indispensable col·laboració del 
sector del transport per fer efectives 
aquestes mesures i recorda que des de 
l’inici d’aquestes restriccions s’han es-
tablert unes bonificacions per a aquest 
col·lectiu, que permeten als conductors 
dels vehicles pesants poder circular per 
les respectives autopistes amb una im-
portant reducció del seu preu. 

 
* Corredor: traçat de dues vies que 

circulen paral·leles (N-340 + AP-7, N-
240 + AP-2 i N-II + AP-7)

LA SINISTRALITAT ES REDUEIX EN UN 46% EN ELS 
TRAMS ON S'HAN FET DESVIAMENTS DE VEHICLES 
PESANTS

SEGURETAT VIÀRIA

El Servei Català de Trànsit va impulsar la restricció per a vehicles pesants de 4 o més eixos en 
determinats trams de les carreteres N-II, N-340 i N-240 i el conseqüent desviament de trànsit d’a-
quests vehicles a l’AP-7 i AP-2, atès que constitueixen una alternativa més segura, de més capa-
citat i millor traçat.
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