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Etiquetes ambientals  



Font: http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2018/04ABRIL/0404Etiquetas-ambientales-para-motos.shtml 
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• Balanç d’accidents de motos 

 

• Mesures per millorar la seguretat 

viària   



Tenim un problema 

02.1 



 
62% 

7% 

30% 

8% 

V2R Bicicletes Vianants AltresLa suma dels ferits greus dels 

motoristes suposen el 58 % del 

total dels ferits greus. 
  
Vianants     67 
Ciclistes     16  
V2R   140 
Altres     18 
  
Total   241 

2017: Col·lectius vulnerables 

 Font: Sistemes d’Informació  



Continuem tenint un problema 

02.2 



21,4% 

Morts i ferits greus  V2R gener – abril 2017 - 2018 

 Font: Sistemes d’Informació  
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62% 

3% 

27% 

20% 

V2R Bicicletes Vianants AltresLa suma dels ferits greus dels 

motoristes suposen el 54 % 
del total dels ferits greus. 
  
  
Vianants     24 
Ciclistes       3  
V2R     45 
Altres     11 
  
Total      83 

Col·lectius vulnerables: gener - abril 

 Font: Sistemes d’Informació  



Víctimes mortals 

 Font: Guàrdia Urbana - UIPA  

Data 06-07-2017 

3 motoristes víctimes mortals dels 6 



Què estem fent? 

03.3 



Prevenció 

• Seguretat Viària Laboral 

• Estem a prop 

• Curs substitució 
sancions 

• La GU a les escoles 

• Grups de treball DGT 

Actuació 

• Macro controls i DECS 

• Condol a les víctimes 

• Atenció a les víctimes 

• Collserola 

• GT accidents mortals 

• Prioritat correcció 

Organització  
• Declaració institucional 

• Comissió de Seguretat 
Viària 

 

Formació i 
Investigació 

• Escola Judicial 

• Estudiants Criminologia 

• Curs drogues UAB 

• Conveni UPC 

• Conveni Accenture 

Tecnologia 

• Fase 1 Accidents 

• Fase 2 Accidents 

• Radars tram 

• Informe específic V2R 

• Open data 

Comunicació 

• Campanya comunicativa 
360 º “Tots som 
vianants” 

• “Posar nom” 
• Fòrum de seguretat viària 

Accions 



Seguretat viària 
Prevenció de 

Riscos Laborals 

Seguretat viària laboral 



Prioritats en l’activitat correctora 
de la Guàrdia Urbana 



Motorista:  
 + velocitat  
 + risc  
 + gravetat en les lesions 



Motorista:  
 les distraccions posen en 
 risc la teva seguretat 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi7sue-wc_UAhXDfRoKHWYvClUQjRwIBw&url=https://www.actualidadgadget.com/category/gps/&psig=AFQjCNExPwXMZWgx3m74EZvKHhUdjjKQpw&ust=1498154204505659


Motorista:  
 - compte amb els  girs 
  

Pacte per la  Mobilitat 



Motorista: prioritat en els controls 
d’alcoholèmia i drogotest 



Motorista: mai tens preferència 

Pacte per la  Mobilitat 



Motorista: compte amb els 
vehicles pesants 



No es hora de completar 
l’equipament dels motoristes? 

02.4 



Equipament 

Font: DGT 

Motorista: la 
roba de protecció 
redueix les 
lesions en cas 
d’accident entre 
un 33-50 %. 

https://www.google.es/url?url=https://es.aliexpress.com/item/Pro-Biker-Fashion-Motorcycle-Gloves-Full-Finger-Men-Women-Motos-Sports-Motorbike-Motocross-Protective-Gear-Racing/32749307882.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiDppT7wMPZAhVlCMAKHXavBBwQwW4IIzAH&usg=AOvVaw2eUUriIHHjU-HbfvxheCiu
https://www.google.com/url?url=https://racingboutique.com/chaqueta-enduro-carretera-tricapa.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwioz9Las9faAhWBlxQKHZtNAhcQwW4ILTAL&usg=AOvVaw2Im9xu9fBSd24ald8vEhkN
https://www.google.es/url?url=https://www.querolets.net/ca/sabates-pablosky-blau-mari-amb-vetes-adherents.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjk9oGqwcPZAhUrL8AKHf1DA28QwW4IHzAF&usg=AOvVaw3GCTNMmbh5jkEGIV5XwlpX


Què més podem fer? 

Continuar treballant 

02.5 



Continuar treballant 

1. Propostes de modificacions de la Llei de Trànsit. Impulsar la visió 
urbana en matèria de seguretat viària 

 
2. Nou Pla local de seguretat viària. 

 
3. Nou Pla de Mobilitat Urbana. 

 
4. Treballs d’investigació amb la UPC – càtedra de SV  i Accenture. 

 
5. Seguretat viària laboral. 

 
 



03 
La regulació de l’aparcament de 

motos en vorera  

03.1. Estrategia d’aparcament 

 

03.2. Comunicació 
 



03.01 
Estrategia d’aparcament 
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Actuacions i objectius sobre l’aparcament de motos 

OBJECTIU 

Ordenar l’estacionament de motos minimitzant la seva 

ocupació de l’espai públic. 

Incrementar l’ús dels aparcaments soterrats. 

Potenciació de l’ús d’aparcaments soterrats augmentant la disponibilitat de places d’aparcament 
per a motos amb tarifes competitives. 

Crear i regular aparcaments en 
calçada. 

Creació de noves places en calçada 
limitada al potencial increment de places 
en aparcaments soterrats. 

Minimitzar i regular els 
aparcaments en vorera. 

Reducció de l’impacte i el risc sobre els 

espais de vianants. 
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Propostes d’actuació sobre l’estacionament de motos 

 Identificar les zones d’aparcament de motos en vorera més congestionades / conflictives, diferenciant estacionament en origen 
i en destí. 

 Incrementar el control del compliment de l’Article 40 de l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles, ampliant les 
restriccions d’aparcament en vorera en zones no senyalitzades i que interfereixen amb altres usos de l’espai públic  

 Estudiar la possibilitat de crear noves zones d’aparcament de motos en calçada  

 Estudiar la possibilitat de crear aparcaments per a motos alineats amb l’arbrat i accessibles des de calçada per tal d’eliminar la 
interferència amb els vianants i millorar la seguretat.  

 Transformar aparcaments per a turismes en superfície en aparcaments per a motos a canvi de prohibir l’aparcament de motos 
en vorera en la seva zona d’influència. Estudiar la possibilitat de crear cordons d’aparcament per a motos en calçada  en eixos 
viaris secundaris propers a eixos viaris principals (prohibint l’estacionament de motos en vorera en tot l’àmbit). 

 Eliminar les places senyalitzades en àmbits de vianants en aquelles zones on l’oferta d’estacionament en calçada i en 
aparcaments soterrats és superior a la demanda. 

 Identificar la disponibilitat de places d’aparcament per a motos en aparcaments soterrats. Substituir places de turismes en 
aparcaments soterrats per places per a motos. Flexibilitzar l’ús de places d’aparcament existents per a turismes en 
aparcaments soterrats, modulant l’ús (estacionament turisme o moto) en funció de l’oferta i la demanda (horària, diària i/o 
estacional). 

 Promoure campanyes d’aparcament de motos en aparcaments soterrats a preus adaptats al tipus de vehicle per tal de fer 

conèixer els seus avantatges i fidelitzar clients. Establir preus d’abonament competitius per a motos en els aparcaments 

soterrats (preus proporcionals als dels turismes). 



03.2 
Comunicació 
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7 



7 



7 

Etapes de la campanya 

Objectius 
 
La Direcció de Serveis de Mobilitat, juntament amb Districtes i Guardia Urbana, enceta una campanya per reordenar 
l'aparcament de motocicletes en vorera, alliberant espai públic pels vianants . 
  
 Primera Etapa: Estudi 

Identificar els punts conflictius, indicant ubicació i nombre de motos detectades en vorera.  
Inspecció de la zona, indicant els estacionaments de motos propers i la seva ocupació. 
Valoració de places de motos necessàries en aquesta ubicació. 
Es tindran en compte les queixes i molèsties rebudes des de diferents canals, així com la resta de consideracions 
detectades. 

 
 Segona Etapa: Propostes 

Indicar propostes alternatives on ubicar estacionament de motos, assenyalant adreça i nº places d'estacionament 
per a motos.  
Valoració de les conseqüències d'aquest canvi, com supressió de places d'aparcament d'àrea verda, blava, etc. 
Dissenyar senyalització horitzontal i vertical necessària.  

 
 Tercera Etapa: Execució 

Una vegada consensuades les propostes amb Districtes i GUB, les actuacions es planifiquen i s’implementen des de 
la Direcció de Serveis de Mobilitat 
 

 Quarta Etapa: Avaluació 
S’avaluarà la seva efectivitat conjuntament amb Guardia Urbana i Districtes 



Gràcies per la vostra atenció! 


