Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Milloren els indicadors de seguretat viària de la ciutat
Els indicadors de seguretat viària durant els l’any 2014 reflecteixen una
reducció de l’accidentablitat i la sinistralitat a Mollet gràcies, en bona part,
a les mesures que ha implementat el consistori per millorar la seguretat
en la mobilitat dels ciutadans.

Segons les dades recollides fins el 30 de setembre de 2014, es consolida la
reducció d’accidents a la ciutat, que han baixat prop d’un 2,5% respecte l’any
2013, tenint en compte que també es manté la tendència de ser accidents més
lleus i amb menys ferits.
D’altra banda, l’Ajuntament continua treballant per a garantir la seguretat viària,
posant en marxa diverses campanyes d’educació viària (amb escoles i
col·lectius específics) i de control (alcoholèmies, assegurança, cinturó de
seguretat, etc); i de l’altra les sancions.
Dins les campanyes de control que fa la Policia Municipal s’han registrat un
total de 31 delictes contra la seguretat del trànsit, una reducció considerable
respecte 2012 i 2013. També cal destacar que s’han incrementat les
campanyes de control de la ITV i l’Assegurança Obligatòria perquè s’ha
detectat un augment d’aquest tipus d’infraccions.
En els darrers anys, l’Ajuntament ha iniciat una campanya de pacificació del
trànsit a partir d’elements tecnològics que han permès millorar notablement la
seguretat en punts conflictius, i que es van instal·lar a petició de escoles,
associacions de veïns o centres sanitaris de la ciutat, per tal que la mobilitat a
Mollet fos més segura.
El nombre de vehicles sancionats per mitjà dels radars de control de velocitat i
els controls fotogràfics dels semàfors en cruïlles conflictives, s’ha reduït
considerablement respecte 2013. Fins el 30 de setembre de 20014 el nombre
de vehicles sancionats va ser:
-

Radars de control de velocitat: 60% menys respecte l’any 2013
Controls fotogràfics dels semàfors: 48% menys respecte l’any 2013

Mollet del Vallès, 20 d’octubre de 2014

Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 571 95 00 /ext. 9573
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

