
Salut i conducció



• El Govern de Catalunya es va sumar a l’objectiu 

de la Unió Europea de reduir el nombre de morts 

i ferits greus en accident de trànsit. 

• Tot i que hi ha un descens del nombre de 

víctimes,  les xifres són massa elevades: 260 

persones mortes (*)  i 1997 ferits greus.

(*)  dades a 24 hores





Destaca el risc per a les persones grans en zona 

urbana: 

• Hi ha més víctimes mortals grans en zona 

interurbana però la diferència amb la via 

urbana és petita.

• Hi ha més ferits greus grans en zona urbana 

(és important pel que pot significar de pèrdua 

de qualitat de vida de les persones grans).







En el cas de zona interurbana, en els accidents 

en que hi ha persones grans, en el 62% casos 

són conductors (percentatge inferior al de la 

resta de la població).  

En el cas de zona urbana, destaca el problema 

com a vianants. 
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Cal tenir en compte la fragilitat de les persones 

grans: 

• Hi ha més víctimes mortals en relació al 

nombre d’accidents en què han resultat 

ferides.  

• S’ha de considerar que la utilització del cinturó 

de seguretat en via urbana és més baixa que 

en altres col·lectius. 





• Temes plantejats relacionats amb la mobilitat 
segura de la gent gran en els debats d’experts: 

– Esperança de vida elevada 

– Canvis psicofísics

– Malalties que poden afectar la conducció

– Medicaments

• Permís de conduir.

• Mesures de prevenció.

• Dret a la mobilitat i dret a la salut.



Permís de conduir

• El permís de conduir  de la classe B té una 
vigència de 10 anys fins als 65 anys. A partir 
d’aquesta edat, la vigència és de 5 anys. 

• Es poden aplicar adaptacions, restriccions i 
limitacions a partir del reconeixement psicofísic.

• Creiem que hi ha d’haver connexió entre el 
sistema sanitari i la renovació del permís de 
conduir (salvant els obstacles que són 
importants).



Mesures de prevenció

• Sensibilització del personal sanitari i dels 

professionals de la cura de persones grans.

• Mesures de pacificació del trànsit per garantir la 

seguretat de tots els vianants en zona urbana.

• Millores en la visibilitat de senyals i 

infraestructures.

• Tecnologia de l’automòbil.

• Informació, formació i entrenament de la gent 

gran. Interessant habilitats cognitives.



Dret a la mobilitat i dret a la salut

• El tema de debat és la possibilitat que la persona 
continuï conduint sense limitacions d’edat.

• Hi ha possibilitat de posar altres límits perquè no 
es condueixi si no es compleixen els requeriments 
necessaris. 
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