Nota de premsa
Terrassa, 13 de març de 2015

Els accidents de trànsit greus van baixar 17,65% a
Terrassa el 2014, mantenint la tendència a la baixa
Els fets delictius també van baixar, mantenint la ciutat sota la mitjana catalana

Els accidents de trànsit amb víctimes greus a Terrassa es van reduir un 17,65% el
2014. Aquesta és una de les dades més rellevants de la memòria de Via Pública i
Policia Municipal 2014, presentada avui al Consell Municipal de Seguretat. Aquest
òrgan, que aplega representants dels grups polítics, entitats ciutadanes, diferents
serveis municipals i els tres cossos policials presents a la ciutat, ha celebrat avui la
primera reunió del 2015. El punt principal de l’ordre del dia ha estat la presentació i
l’anàlisi de les dades d’aquesta memòria, que constitueix la base per al disseny i
implementació dels plans d’acció necessaris en matèria de seguretat. Durant l’acte
s’ha constatat que es manté la tendència a la baixa en accidents de trànsit i també
en fets delictius.
La memòria revela que, durant l’any 2014, el nombre total d’accidents de trànsit a la
ciutat va baixar un 1,4%. La reducció més important, en termes absoluts, s’ha
produït als accidents sense víctimes, que han passat de 1.171 a a 1.117 (reducció
del 4,61%), però la disminució més notable en termes relatius s’ha produït als
accidents amb víctimes greus, que han baixat de 51 el 2013 a 42 el 2014, és a dir,
una reducció del 17,65%.
Aquestes dades milloren els objectius del Pla Local de Seguretat Viària que va entrar
en vigor l’any 2013. Aquest pla es proposa reduir, pel 2016, la xifra de víctimes
mortals i greus d’accidents de trànsit fins a les 62, el que suposaria un 15% menys
que el 2011. L’any 2014 ja s’ha aconseguit millorar aquestes previsions, perquè el
total de víctimes mortals o ferides greus ha estat de 49, el que significa una
disminució del 14,03% en relació a l’any 2013 i un 32,87% en relació a les dades de
referència de l’any 2011. En tot cas, les 5 víctimes mortals que s’han registrat durant
l’any 2014 a Terrassa posen de rellevància que és necessari continuar treballant i,
sobretot, que no es pot baixar la guàrdia en la lluita contra els accidents de trànsit.
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Pel que fa a l’estudi de la distribució territorial dels accidents, la memòria fa palès el
fet que no hi ha punts negres a la xarxa viària de la ciutat. Hi ha 15 punts que van
registrar 5 o més sinistres, amb la plaça de la Dona Treballadora en primer lloc. El
total de sinistres de tots 15 llocs, però, representa només el 7,55% del total
d’accidents que es van produir a la ciutat durant el 2014, i la majoria d’aquests van
ser amb ferits lleus.
D’altra banda, l’índex delictiu també continua a la baixa com els darrers anys. Durant
el 2014 s’ha registrat un descens dels fets delictius del 7,41% en relació a 2013.
Aquesta reducció juntament amb la de les faltes i els delictes de trànsit han suposat
també una disminució de la taxa de delictes per cada 100 habitants. L’any 2014
aquesta s’ha situat al 5,02, per sota de la mitjana catalana que va arribar als 6,53.
Aquesta reducció dels fets delictius ha anat de la mà de la disminució de les
detencions. En aquest sentit, tant pel que fa a denúncies recollides com a
detencions, la Policia Municipal ha aplegat un terç, aproximadament, de les
actuacions i Mossos d’Esquadra, dos terços. Aquesta tendència a la baixa es
repeteix a gairebé totes les infraccions, almenys a les més habituals. La falta de furt
ha estat el fet més recurrent, aplegant una de cada cinc denúncies. La falta de danys
és el segon fet més repetit, amb una de cada deu denúncies, i pel que fa als fets
delictius, el robatori amb força és el més habitual, amb un 8,60% dels casos
registrats.
Finalment, delictes que reben una consideració especial com els delictes contra la
seguretat del trànsit o els de violència de gènere també s’han vist reduïts l’any 2014,
amb disminucions de gairebé un 10% els primers i un 13,55% els segons.
D’altra banda, la Policia Municipal continua dedicant considerables esforços a les
activitats pedagògiques. Durant l’any 2014, 11.600 alumnes de totes les edats han
participat en les activitats d’educació viària. I en la mateixa línia, els agents del cos
local de policia han impartit 49 sessions formatives en àmbits diferents de l’educació
viària, que van des dels consells de seguretat fins al civisme, passant per les
prevencions que s’han de prendre a l’entorn digital o la sensibilització al voltant de
les drogues. En total, 1.639 persones de diferents col·lectius, fonamentalment joves,
però també pares i mares i gent gran, han passat per aquestes sessions.
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