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Objectiu 2: Espai públic i mobilitat

2

Indicador 2.2. 
Seguretat viària

Resultat: 
226 víctimes 
(199 ferits greus i 27 morts)

Expressa el nombre de víctimes (ferits greus i morts) que s’han produït a causa d’accidents de trànsit du-
rant l’any. Es consideren ferits greus les persones que han estat hospitalitzades més de 24 hores.

Fórmula: 
∑ nombre de víctimes (morts i ferits greus) d’accidents de trànsit 

Unitat:
Nombre

Periodicitat: 
Mensual

Font: 
Memòria anual “Dades bàsiques de mobilitat”. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Pla local de seguretat viària, 2013-2018. Ajuntament de Barcelona.

Rellevància internacional:
Setena estratègia temàtica del medi ambient urbà. Comissió Europea.
Organització Mundial de la Salut. Indicadors de salut de les ciutats sostenibles (nombre de víctimes via-
nants i ciclistes). 
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de les 
comunitats.

Nombre de víctimes en accidents de trànsit
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Resultat

Hi ha hagut 226 persones víctimes 
d’accidents de trànsit (ferits greus i morts). 
La major part han estat ferits greus (88,1%; 
199 persones) (Figura 1). Els vianants vícti-
mes d’atropellaments, juntament amb els 
motociclistes, continuen constituint els dos 
col·lectius amb més vulnerabilitat a la ciutat. 
L’any 2015, 1.208 vianants han estat víctimes 
d’atropellaments. La primera causa directa 
d’accidentalitat és la manca d’atenció en la 
conducció, seguit dels girs indeguts o sense 
precaució, no respectar les distàncies míni-
mes de seguretat i desobeir els semàfors. 
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Figura 1. Víctimes d’accidents de trànsit, 2015.

Variació interanual

El nombre de víctimes (ferits greus 
i morts) ha disminuït considerablement 
(–19,9%). Tant el nombre de morts com el 
nombre de ferits greus ha disminuït (–12,90% 
i –20,72%, respectivament) (Figura 2).

Entre els anys 2014 i 2015, el nombre de 
vianants morts ha minvat (de 10 a 6), men-
tre que el de conductors de motocicleta ha 
augmentat (de 13 a 17). 
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Figura 2. Variació interanual de les víctimes de trànsit, 2014-2015.
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Tendència 

El nombre de víctimes (morts i ferits greus) 
causades per sinistres de trànsit reprèn la ten-
dència de disminució després del repunt de l’any 
2012. El nombre de morts i de ferits greus de l’any 
2015 ha estat el més baix de tota la sèrie, i s’ha 
apropat al valor objectiu de 220 víctimes (morts i 
ferits greus) establert pel Pla local de seguretat 
viària en l’horitzó 2018 (Figura 4). 

Figura 3. Tendència de les víctimes d’accidents de trànsit, 2006-2015.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Morts 48 43 31 40 39 31 30 22 31 27

Ferits greus 406 366 315 286 265 219 249 259 251 199

Ferits lleus 12.440 12.391 11.205 11.096 10.500 10.059 11.736 11.098 11.119 11.595
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Objectiu PLSV 2013-2018:
220 víctimes (ferits greus i morts) 
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Reptes i oportunitats

L’increment del nombre de víctimes 
d’accident (inclosos els ferits lleus) i del nombre 
d’accidents fa necessari seguir treballant per 
millorar la seguretat a la ciutat de Barcelona.

Entre les víctimes de trànsit, els dos 
col·lectius amb un índex més alt de mortalitat 
continuen sent els conductors de motocicletes i 
els vianants. El nombre de ciclistes que han re-
sultat ferits greus durant l’any passat s’ha multi-
plicat per dos.

Resulta prioritari intensificar la protecció 
dels col·lectius més vulnerables de la piràmide 
de la mobilitat: vianants, ciclistes i motoristes en 
aquells districtes on es registra la concentració 
més elevada d’accidents a causa de la intensi-
tat del trànsit. Els districtes de l’Eixample, Sant 
Martí, Sarrià - Sant Gervasi i Sants-Montjuïc han 
tornat a acumular el 64,16% dels accidents amb 
víctimes a Barcelona l’any 2015. Per garantir la 
protecció dels vianants, es planteja la necessi-
tat d’ampliar les zones pacificades de la ciutat, 
estendre les zones de velocitat limitada a 30 
km/h, instal·lar més punts per creuar els carrers 
i amb prou temps perquè els vianants els puguin 
travessar, i incloure escales mecàniques i ascen-
sors en barris amb problemes d’accessibilitat. 
Destaca el projecte iniciat d’implementació de 
superilles de la ciutat. Aquest projecte planteja 
no només millorar la seguretat viària, sinó també 
l’accessibilitat, reduir el soroll i la contaminació, 
i augmentar el verd urbà i els usos i les activitats 
d’oci al carrer. 

D’altra banda, la realització de campanyes 
de seguretat viària, la millora de la infraestruc-
tura del carril bici, així com accions de formació 
i conscienciació a les escoles i amb la gent gran 
poden contribuir a reduir la taxa d’accidentalitat 
i el nombre de víctimes per accidents de trànsit 
a la ciutat.

Per saber-ne més:

A Barcelona: Dades bàsiques de mobilitat 
2015. Ajuntament de Barcelona.

A Europa: European Road Safety Action Pro-
gramme 2011-2020. European Commission. 
2010.

ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/01/2016_01_14-Accidentalitat-2015.pdf
ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/01/2016_01_14-Accidentalitat-2015.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-343_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-343_en.htm

