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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE JxCat SOBRE SEGURETAT VIARIA (Tram. 302-

00024/12) 

 

Per tot lo exposat, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1.  Continuar l´aplicació del pla de contenció amb controls policials a la xarxa 

viària catalana. Mantenir la coordinació de Mossos d’Esquadra i policies 

locals en la realització conjunta de campanyes preventives de controls 

intensius dels principals factors de risc de l’accidentalitat com són: l’alcohol 

i/o drogues,  velocitat,  distraccions , seguretat passiva així com control de 

transports de viatgers i de mercaderies i el control i protecció de les 

conductes de risc d’usuaris vulnerables de la mobilitat com  motoristes, 

ciclistes i vianants i transport escolar 

2.  Continuar impulsant accions de formació i d’educació viària per tal d’assolir 

l’objectiu 0 morts l’any 2050. Activitats de formació per a diferents 

col·lectius i al llarg de tot el cicle vital de les persones (monitors d’educació 

viària, professors i directors d’autoescoles, gestió dels cursos de 

recuperació de punts, parcs infantils de trànsit de bicicletes...etc.) 

3.  Aplicar  mesures de minimització de la sinistralitat. És imprescindible una 

col·laboració directa amb tots els agents implicats, especialment en l’àmbit 

educatiu, i amb els usuaris, per oferir material informatiu, que a més de 

continguts didàctics, ajudi  a l’adquisició de les competències necessàries 

per a una mobilitat segura per a vianants, ciclistes, motoristes i altres 

usuaris de la via pública. 

3.a) Elaborar un programa específic per a gent gran, donat que, sobre tot, 

en els accidents amb vianants en nuclis urbans resulten més afectades les 

persones grans.  

(s’accepta l’esmena 2 d’addicció d’un nou punt 3a del GP Socialistes i Units 

per Avançar) 

4. Impulsar projectes d’innovació i recerca tecnològica que han de contribuir a 

aconseguir una millor seguretat en l’àmbit de la mobilitat i ajudin a afavorir 

la implantació de noves tecnologies en les infraestructures així com del 

vehicle connectat i autònom 

5. Continuar col·laborant  amb les policies locals per realitzar tasques de 

control i vigilància cedint material per realitzar controls (etilòmetres, 

cinemòmetres, test de drogues) i tasques d’educació viària (cessió de parcs 
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infantils de trànsit...etc.) . Col·laborar amb els municipis en la realització de 

plans locals de seguretat viària per tal de reduir els accidents de trànsit 

incrementar l’assessorament als municipis de Catalunya en matèria de 

seguretat viària. 

6. Definir l’estratègia de seguretat viària per la dècada 2021-2030, en funció 

dels objectius que marqui la Unió Europea, i elaborar un nou Pla de 

Seguretat viària 2020-2022 en coordinació amb els diferents departaments 

de la Generalitat i les administracions locals, així com altres entitats 

públiques i privades. 

Aprovat:  121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) 

i 4 diputats presents que no han votat (CUP)  

 


