
PRIMERS PASSOS EL PACTE NACIONAL PER A LA  
MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE

El 12 de novembre es va constituir la Taula d'entitats del sector de la mobilitat i la seguretat viària 
i es van crear els Grups de Treball específics per a cada Eix Estratègic.

El Pacte Nacional per a la Mobilitat Se-
gura i Sostenible va posar fil a l’agulla 
als seus objectius i va començar a des-
envolupar el Pla d’Acció, després que 
el passat juliol en quedés constituït el 
Plenari al Saló de Sant Jordi del Palau 
de la Generalitat.  

En aquest sentit, es va crear la 
Taula d’entitats del sector de la mobilitat 
i la seguretat viària i es van estructurar 
els Grups de Treball específics per a 
cada Eix Estratègic del Pacte. 

Aquesta reunió de treball del Pacte 
Nacional per a la Mobilitat Segura i Sos-
tenible ha estat presidida pel director 
del Servei Català de Trànsit, Juli Gen-
drau, el director d'Infraestructures de 
Mobilitat, Xavier Flores, el director  de 
Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, i 
també hi ha participat la directora de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 
Mercè Rius. 

Aquest compromís transversal en-
tre el Govern de la Generalitat, les Di-
putacions, el món local i la societat civil 

i econòmica té per 
objectiu implantar 
una mobilitat més se-
gura i al mateix 
temps sostenible, sa-
ludable, connectada 
i automatitzada a Ca-
talunya, així com 
l’assoliment de la Vi-
sió Zero en víctimes 
de trànsit.  

Els sis Grups de 
Treball creats desen-
voluparan cadascun 

d’aquests eixos estratègics del Pacte: 
 
Eix 1. Repensar l’espai públic cap 

una mobilitat més sostenible i segura 
 
Eix 2. Adaptar les polítiques de se-

guretat viària a les noves característi-
ques de la sinistralitat 

 
Eix 3. Crear una estratègia comu-

nicativa per involucrar tota la societat 
 
Eix 4. Crear un espai de cooperació 

estratègica entre els diferents sectors 
implicats en la mobilitat intel·ligent 

 
Eix 5. Establir els objectius estra-

tègics per a les infraestructures res-
pecte als nous sistemes de mobilitat 

 
Eix 6. Crear l’estructura necessària 

en l’autoritat del trànsit per abordar els 
nous reptes de mobilitat i seguretat vià-
ria en el futur 

En aquest procés de concertació 
se van acordar realitzar sessions de 
cada Grup de Treball abans que finalitzi 
l’any i totes les contribucions s’integra-
ran en un únic document de Pla d’Acció 
que dotarà de contingut el Pacte i el 
qual serà presentat a la Taula d’entitats 
del sector de la mobilitat i la seguretat 
viària al primer trimestre del 2020. 
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SEGURETAT VIÀRIA

El Servei Català de Trànsit (SCT) s’ad-
hereix a la commemoració del Dia 
Mundial en Record de les Víctimes 
d’Accident de Trànsit, que es va cele-
brar aquest diumenge, 17 de novem-
bre. L’objectiu és oferir un 
reconeixement  públic a les víctimes 
de sinistres viaris i als seus familiars, i 
a les difícils situacions que han d’a-
frontar.  Enguany, el lema oficial d’a-
questa jornada és “Vehicles més 
segurs”, el tercer dels cinc eixos prin-
cipals del Decenni d’Acció per a la Se-
guretat Viària 2011-2020; un pla 
mundial establert per les Nacions Uni-
des i que insta els països a disminuir 
en un 50% el nombre de víctimes mor-
tals el 2020.

El Servei Català de 
Trànsit, al costat de 
les víctimes de  
sinistres viaris
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Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a 
Font: www.recuperapunts.cat 

Com a norma general, quan circulem 
per una rotonda en zona interurbana, 
cal fer-ho pel carril dret i, en rotondes 
urbanes, pel carril que millor convingui 
a la destinació que se segueix. No obs-
tant, en una rotonda poden confluir 
nombroses circumstàncies i diferents 
tipus de vehicles en el mateix 
espai/temps. Si vols saber què cal fer –
i què no– segueix aquestes deu pautes 
i no t’equivocaràs: 

1) La preferència de pas la tenen 
sempre els vehicles que circulen per 
dins de la rotonda, per davant dels ve-
hicles que s’hi volen incorporar (sempre 
i quan no hi hagi una senyalització es-
pecífica que indiqui el contrari). 

2) Un cop dins de la rotonda, té pre-
ferència el vehicle que circula pel carril 
exterior. 

3) Cal moderar la velocitat i ser cu-
rós a l’hora d’entrar i sortir d’una ro-
tonda. 

4) Cal senyalit-
zar les maniobres 
de canvi de carril i 
de sortida; és a dir, 
utilitzar l’intermi-
tent. 

5) Per accedir 
a la sortida que 
convingui, cal si-
tuar-se prèviament 
al carril exterior. 

6) Si el vehicle 
no s’ha pogut si-
tuar al carril exte-
rior per accedir a la 
sortida, cal que faci 
una nova volta a la 
rotonda i que ho torni a provar. 

7) No es pot circular en línia recta, 
sense tenir en compte els carrils de la 
rotonda i tallant la trajectòria d’altres 
vehicles. 

8) No es pot sortir de la rotonda 
des d’un carril interior. 

9) Els ciclistes que circulin en grup 
han de ser tractats com un únic vehicle. 
És a dir, els vehicles que es vulguin in-
corporar hauran d’esperar que passi 
fins al darrer ciclista del grup per po-
der-se incorporar al trànsit de la ro-
tonda. 

10) Els vehicles que per les seves 

dimensions ocupin més d’un carril han 
de: respectar la prioritat dels conductors 
que circulen pel carril que necessiten 
ocupar i senyalitzar els canvis de carril. 

A tot això, cal afegir-hi que el mo-
ment d’incorporar-se a una rotonda és 
un dels més delicats: cal actuar amb 
seny i paciència, reduint la velocitat en 
arribar a la cruïlla i accedir-hi només 
quan la maniobra es pugui fer de ma-
nera segura. Amb una mínima dosi de 
sentit comú i de respecte vers la resta 
de conductors, i seguint aquestes pau-
tes, travessar una rotonda deixarà de 
ser font habitual de conflictes.

DEU PAUTES PER CIRCULAR CORRECTAMENT PER 
LES ROTONDES

SEGURETAT VIÀRIA

Sovint el flux de vehicles més o menys ordenat d’una carretera o carrer esdevé un caos descon-
trolat quan aquesta via desemboca en una rotonda. Qui té la preferència? Per quin carril haig de 
circular? Què passa quan creua la rotonda un grup de ciclistes? Les rotondes sovint són un punt 
de conflicte i l’escenari de nombroses col·lisions.
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