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ANNEX II 

1. Actuacions de seguretat viària al 2007 

• Les actuacions en zones de concentració d’accidents van aconseguir reduir 
l’accidentalitat en un 16% en aquests punts 

• La reforma del Codi Penal al desembre contribueix a la major reducció de 
l’accidentalitat de l’any en aquest mes 

El programa de millora en zones de concentració d’accidents 

aconsegueix un 16% de reducció d’accidents 

Al 2007, la Guàrdia Urbana va analitzar un total de 62 zones de concentració d’accidents. 

Les actuacions sobre aquests punts van contribuir a reduir en un 16% els accidents 

registrats. 

Aquesta és una tasca realitzada per la Unitat d’Accidents i les Unitats de districte de la 

Guàrdia Urbana, que analitzen i treballen sobre el territori per detectar els punts que 

registren un nombre anual superior a 10 accidents. I proposen, juntament amb la Direcció 

de Mobilitat, actuacions concretes adreçades a millorar la seguretat viària d’aquests punts. 

Alguns exemples d’aquestes actuacions serien la renovació o el reforç de senyalització, 

com passos de vianants o senyals de codi de circulació; la instal·lació de tanques 

protectores o elements urbans que facilitin el trànsit de persones i vehicles; la modificació 

de les fases semàforiques, etc. 

També al 2007, es va treballar en 77 nous punts, realitzant un total de 99 actuacions, 

distribuïdes a tots els districtes de la ciutat. 

Les actuacions realitzades als diferents llocs van ser de índole diversa. Es poden agrupar 

de la següent manera: 
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La modificació del Codi Penal en matèria de trànsit contribueix a reduir un 

6’4% l’accidentalitat al desembre 

La Guàrdia Urbana ha realitzat 80.106 controls d’alcoholèmia al 2007, dels quals, 10.560 

han resultat positius. 

Al desembre, la reforma del Codi Penal en matèria de trànsit va fixar la taxa d’alcoholèmia 

penalitzada com a delicte en la conducció. Durant aquest mes, es van realitzar 289 

intervencions relacionades amb la modificació, que van comportar la detenció de 236 

persones. D’aquestes, el 84% són delictes relacionats amb una taxa d’alcoholèmia per 

sobre del permès. 

Per mesos, coincidint amb la modificació del Codi Penal, al desembre es va registrar el 

descens més significatiu en l’accidentalitat a la ciutat, amb un -6’41% respecte del mateix 

mes de l’any anterior. 

• Perfil de l’infractor 

El perfil de l’infractor per alcoholèmia, a partir de les modificacions del Codi Penal en 

matèria de trànsit és un home (90%), entre 21 i 45 anys (82’4%), que comet el delicte entre 

dijous i diumenge (68’3%), entre les 3:00 i les 6:00 hores (40%), majoritàriament a 

l’Eixample (28%), amb un turisme (62%) i amb una taxa mitjana d’alcohol de 0’79 mg/l. 
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Barcelona liderarà el projecte europeu d’investigació i llençament de 

mesures de seguretat viària urbana per a motos 

Al desembre, la Unió Europea va designar Barcelona com a seu del projecte europeu 

eSum, un programa que proposa el treball conjunt de ciutats europees al voltant de les 

bones pràctiques i les mesures per a la reducció de l’accidentalitat urbana de la moto. 

Barcelona liderarà un grup de treball format per ciutats europees, que ha d’abanderar les 

propostes i la innovació per a millorar la seguretat viària de la moto en l’àmbit urbà. En 

aquest grup s’incorporaran altres membres implicats en la mobilitat a les ciutats, com 

fabricants de vehicles, distribuidors o associacions de conductors. 

2. Accidents de trànsit a Barcelona  

• L’any 2007 es van registrar a Barcelona 11.041 accidents de trànsit, dels quals 

9.834 van causar víctimes. 

• El nombre de víctimes mortals va ser de 43 (5 menys que l’any 2006) 

• També baixa el nombre de ferits, especialment el nombre de lesionats greus, que 

es redueix d’un 9’8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades dels accidents de trànsit a Barcelona (anys 2000-2007) 
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Si bé el nombre d’accidents a Barcelona durant el 2007 va augmentar d’un 1’53% respecte 

el 2006, cal destacar la reducció de víctimes mortals i de ferits. El nombre de morts 

per accident a la ciutat durant l’any passat va ser de 43 (un 10’5% menys que l’any 

anterior). La gravetat dels sinistres també va ser menor, ja que el nombre de lesionats 

greus va baixar de gairebé un 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució històrica dels accidents de trànsit (1990-2007) 

Evolució nombre de ferits greus i projecció de reducció del 45% al 2010 

Font: Agència de Salut Pública 

de Barcelona 
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Nombre de víctimes per accident de trànsit segons tipus d’usuari. Barcelona 2002 – 2007 

 

 

 

 

 

 

Tipus de vehicle implicat. 

• Tot i l’equilibri en les xifres d’accidentalitat a la ciutat, continua creixent el nombre de 

motos implicades en accidents (un 8,05% més de motos implicades que l’any anterior). El 

creixement, però, es modera respecte els anys anteriors. 

• La bicicleta és el vehicle que experimenta un major augment percentual en el nombre 

d’accidents on hi és implicat. El 2007 es van registrar 55 accidents més amb bicicletes 

Evolució nombre de víctimes segons vehicle en el que circulava i projecció de reducció del 

45% al 2010 
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implicades que al 2006, tot i que la mobilitat amb aquests vehicles ha crescut al 2007 de 

manera exponencial. D’aquests, només 20 corresponen als conductors de Bicing. 

 

 

 

 

Perfil dels accidentats 

El conductor tipus en un accident de trànsit a la ciutat té una edat entre 30 i 45 anys 

(37’4%), condueix un turisme (43%) i es veu implicat en una col·lisió fronto-lateral 

(26’15%). 

Per sexe, els conductors accidentats segueixen sent majoritàriament homes (77’38%). 

• 4.418 conductors de motos implicats en accidents 

El nombre de conductors de motos implicats en accidents de trànsit va pujar en 342 

respecte el 2006. Segueix sent, sens dubte, el tipus de vehicle que pateix més sinistralitat, 

especialment les motos que es poden conduir amb el permís B i tres anys d’antiguitat. En 

l’anàlisi, s’ha de tenir en compte que segueix creixent el nombre de motos matriculades a 

Barcelona (19.925 noves matriculacions l’any 2006, enfront les 18.064 de 2005). 

L’increment d’accidents de motos té per tant una relació directa amb l’augment de 

matriculacions d’aquests vehicles i la possible inexperiència dels nous conductors. 
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• Menys víctimes mortals en els accidents de moto 

Malgrat l’augment de les motos implicades en accidents de trànsit, cal destacar que durant 

el 2007 aquests accidents van provocar menys víctimes mortals: 24 morts (20 conductors i 

4 passatgers) enfront els 29 de l’any 2006 (27 conductors i 2 passatgers). 

• El bicing, una modalitat de desplaçament segura 

El total d’accidents amb bicicletes va ser de 442. De tots aquests sinistres, només 20 

corresponen al Bicing. Aquests sistema de transport públic individual esdevé per tant una 

manera segura de desplaçar-se per la ciutat. 

Lesionats i víctimes mortals en accident 

• Enguany, hi ha hagut cinc víctimes mortals menys que l’any 2006. Al 2007 s’han registrat 

43 morts en accident a les vies de la ciutat, dada que representa un descens del 10’5% 

en la mortalitat. 

• En total, l’any 2007 s’han produït 12.781 ferits en accident de trànsit a Barcelona, un 1% 

menys que al 2006 (12.894). 

• Pel que fa a les dades de les principals causes d’accidents on es veuen implicats 

vianants, la tendència es manté a la baixa. Els atropellaments baixen gairebé un 4% en 

el 2007, després de la baixada registrada al 2006 (-10%). 



Annex II  8 

Causes dels accidents 

• Causa directa o immediata 

• Les dues causes d’accident més comuns segueixen sent la manca d’atenció i no fer cas 

del semàfor, tot i que la desobediència al semàfor registra xifres a la baixa, al voltant 

del -7’7%. 

• Entre les causes que intervenen en un accident amb vehicles implicats baixen els 

casos motivats per avançaments defectuosos o imprudents, mentre que augmenten 

els casos on hi ha manca d’atenció en la conducció o no es respecten les distàncies de 

seguretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Causa indirecta o mediata 

• Al 2007, s’han registrat xifres similars d’accidents on hi era present l'excés de velocitat o 

una taxa d’alcoholèmia positiva, fet que confirma la tendència de 2006. 
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3. Avanç de dades estadístiques de la ciutat de Barcelona. 

Lectura del padró continu de població Juny 2007. 
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4. Dades del taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Velocitat del recorregut 

 

 

DISTRICTE NOMBRE DE PARADES NOMBRE PLACES D'ESTACIONAMENT

Ciutat Vella 21 166

Eixample 45 266

Sants Montjuïc 25 145

Les Corts 16 120

Sarrià-St. Gervasi 15 74

Gràcia 11 50

Horta-Guinardò 11 66

Nou Barris 9 35

Sant Andreu 17 91

Sant Martí 21 133

TOTAL PARADES BCN 191 1146

nombre de taxis 10.375

nombre de conductors 11.970

Passatgers* 107 milions

Km. Recorreguts* 505 milions *aquestes dades són sempre xifres estimatives 

entença % var numància % var aribau % var muntaner % var gràcia % var Balmes % var

1r. Trimestre 17,8 0,7 17,0 -0,6 13,8 -15,9 17,4 5,3 12,5 -22,6 18,8 8,0

2n. Trimestre 19,3 -4,4 17,0 2,1 14,6 -4,8 17,0 1,9 12,5 -12,9 18,7 15,2

3r. Trimestre 24,1 0,3 17,1 -0,5 16,5 7,1 17,5 2,8 13,4 -21,7 18,7 5,2

4rt. Trimestre 18,1 6,3 17,3 5,0 12,9 14,5 15,5 4,9 14,1 3,5 18,0 6,4

Anual 19,8 0,5 17,1 1,5 14,4 -1,0 16,8 3,7 13,1 -14,3 18,5 8,6

VIES MAR-MUNTANYA

itinerari 3 itinerari 4 itinerari 11 itinerari 12 itinerari 15 itinerari 16

Diagonal 1 % var Diagonal 2 % var Meridiana 1 % var Meridiana 2 % var

21,8 -1,6 20,4 7,3 23,9 -6,3 24,3 16,8

23,7 -9,9 18,6 11,3 23,8 4,3 25,2 10,2

23,3 6,7 22,2 25,5 23,4 2,8 20,0 -17,5

24,5 -1,6 21,3 -0,7 24,0 0,0 25,1 4,7

23,3 -2,0 20,6 10,2 23,8 0,0 23,7 2,9

itinerari 5 itinerari 6 itinerari 9 itinerari 10

VIES de CONNECTIVITAT EXTERNA

1r. Trimestre

2n. Trimestre

3r. Trimestre

4rt. Trimestre

Anual
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Velocitats expressades en quilòmetres per hora. 

Horari contemplat de 8 a 20 hores. 

Gran Via % var Aragó % var Cinturó1 % var Cinturó 2 % var Mallorca % var València % var

1r. Trimestre 20,6 -14,0 24,2 -1,5 29,0 -5,2 35,3 4,5 20,0 5,4 16,8 -1,3

2n. Trimestre 18,9 -1,5 24,2 -5,3 29,3 2,9 36,1 4,2 19,4 -2,7 16,0 -3,7

3r. Trimestre 19,4 -16,4 24,5 -2,3 32,8 3,9 36,7 0,9 20,1 2,6 13,8 -21,1

4rt. Trimestre 20,6 -0,6 20,5 -2,4 23,1 -15,1 34,0 4,4 18,1 -2,6 14,5 -3,8

Anual 19,9 -8,7 23,4 -2,9 28,5 -3,1 35,5 3,5 19,4 0,7 15,2 -7,7

VIES TRANSVERSALS

itinerari 1 itinerari 2 itinerari 7 itinerari 8 itinerari 13 itinerari 14

Ronda 1 % var Ronda 2 % var Ronda 3 % var Ronda 4 % var

46,9 -10,4 56,1 2,2 51,3 -9,0 52,7 -10,5

49,1 -14,3 61,8 9,0 49,7 4,2 54,9 -6,8

53,5 -6,1 59,8 0,4 58,6 25,9 48,0 -15,7

51,2 -3,6 56,2 -0,7 47,6 15,5 56,0 5,5

50,2 -8,7 58,5 2,7 51,8 8,0 52,9 -7,1

itinerari 20 itinerari 18

RONDES

itinerari 17 itinerari 19

1r. Trimestre

2n. Trimestre

3r. Trimestre

4rt. Trimestre

Anual

Velocitats expressades en quilòmetres per hora. 

Horari contemplat de 8 a 20 hores. 

% VAR % VAR % VAR % VAR % VAR

1er. TRIMESTRE 16,2 -3,9 24,3 -2,0 22,6 3,4 20,8 -1,2 51,7 -7,0

2on. TRIMESTRE 16,5 -0,4 24,0 -0,3 22,8 2,9 20,9 0,5 53,9 -2,3

3er. TRIMESTRE 17,9 -1,1 24,5 -3,9 22,3 2,7 21,5 -1,4 55,0 -0,1

4rt. TRIMESTRE 16,0 6,5 21,8 -3,2 23,7 0,6 20,1 0,6 52,7 3,4

ANUAL 16,6 0,1 23,6 -2,4 22,9 2,4 20,8 -0,4 53,3 -1,6

RONDESVIES MAR - MUNTANYA VIES TRANSVERSALS
VIES DE CONECTIVITAT 

EXTERNA
TOTAL CIUTAT
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6. Places de càrrega i descàrrega i places de moto.  

La disminució en les places d’aparcament de motos és deguda a la progressiva 

implantació del Bicing durant el 2007. 

 

7. Oferta aparcament en calçada i fora calçada. 

EVOLUCIÓ DE LES VELOCITATS DE RECORREGUT
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Vies Mar-Muntanya Vies Transversals Vies de Connectivitat Externa Total Ciutat Rondes

2005 2006 2007 Increment (absolut) Inc. (%)

Places C i D 10.440 10.780 12.730 1.950 18,7

Places Motos 37.162 38.234 38.040 -194 -0,5

Àrea Blava 10.322

Àrea Verda Preferent Resident 25.184

Àrea Verda Exclusiva Resident 4.976

C/D 11.502

Lliure 137.119

Total en calçada 189.103

Per a Veïns 405.298

Reservats 54.361

D'Ús Públic 92.664

En Sòl Privat 552.323

Residents 12.588

Mixtes 40.444

En Sòl Públic 53.032

Total Fora Calçada 605.355


