
 

Què fer en cas d'accident 

General 

 Els usuaris de les vies que es vegin implicats en un accident de trànsit, ho 

presenciïn o tinguin coneixement del mateix, han d’auxiliar o demanar auxili per 

atendre les víctimes, prestar la seva col·laboració per evitar riscos majors, 

restablir la seguretat de la circulació i aclarir els fets. 

Accidentats 

 Si ha sofert un accident amb ferits, aviseu a la Policia. 

 Si no hi ha ferits i no hi ha perill per la seva integritat, retireu el vehicle per 

restablir la circulació. 

 Si disposeu d’algú mitja per captació d’imatges (càmera, telèfon mòbil, etc), feu 

alguna foto. 

 Complimenteu conjuntament amb l’altre implicat, el ‘Part Amistós’, d’aquesta 

manera s’agilitzarà el tràmit posterior 

 Si el contrari afectat està absent, recordeu que és la seva obligació comunicar-li 

les seves dades, directament o a traves dels agents de la autoritat. 

 Comuniqueu a la vostra companyia d’assegurances, el més aviat possible, la 

informació sobre l’accident. 

Víctimes o familiars 

 No dubteu en demanar als agents de la Policia qualsevol informació o pregunta 

que tingueu al respecte. 

 Per qualsevol tràmit administratiu posterior, cal que us poseu en contacte amb 

l’Oficina d’Informació i Tràmits de la Policia.  

 Per demanar assessorament i ajut, podeu adreçar-vos a qualsevol de les 

Associacions de Víctimes d’Accidents de Trànsit. 

 La difusió de la seva experiència pot ajudar a altres persones a evitar que aquest 

fets no es produeixin. 

Testimonis 

 Hem de ser conscients que la seva col·laboració pot ser molt important per 

ajudar a aclarir els fets. No dubteu a identificar-se o trucar a la Policia. 

 La seva col·laboració pot ser molt important per la víctima d’un accident. 

 

 

 



 

Com evitar un accident si ets vianant 

 Heu de caminar sempre per la vorera. 

 Utilitzeu els passos de vianants i els passos amb semàfor i respecteu els senyals. 

 Abans de creuar un carrer, mireu bé a dreta i a esquerra. 

 Creueu sempre els carrers en línia recta, no ho feu mai en diagonal. 

Com evitar un accident amb els teus fills pel carrer 

A peu 

 Explicar-los quins són els llocs més segurs per creuar, encara que suposi caminar una mica 

més. 

 Abans de creuar per un pas de vianants recordar-los sempre, que han de mirar bé que no 

vingui cap cotxe. 

 Cal creuar correctament, utilitzant els passos de vianants on hi ha semàfor, esperant sempre 

que estigui verd. Si hi ha un Policia explicar-los que cal estar atent fins que ens doni pas. 

 Si no hi ha semàfor ni pas de vianants, s’ha d’anar a creuar per les cantonades, ja que és on 

hi ha millor visibilitat i on els vehicles circulen més poc a poc. 

 Cal caminar per la vorera, preferiblement per la part que queda més lluny de la circulació, 

vigilant les entrades i sortides dels parkings. 

 No crideu al vostre fill des de l’altre banda del carrer, poden creuar sense mirar. 

 Expliqueu-los que la calçada no és un lloc per jugar. La circulació no és un joc. 

Amb bicicleta 

 Cal que portin el casc i altres elements de protecció. 

 Es aconsellable evitar els carrers on hi hagi molt trànsit. 

 Es aconsellable evitar els carrers on hi hagi molta pendent. 

 Han de ser prudents i correctes, tant amb els vianants com amb els conductors. 

Amb patí o monopatí 

 No poden circular per la calçada, si ho fan per la vorera han de respectar als vianants. 

 Han d’utilitzar els elements de protecció. 

En transport públic 

 S’ha d’esperar l’autobús a la vorera. No jugar a prop de la calçada. 

 Cedir els seients a les persones que ho necessitin. 

 Si viatgeu drets s’han d’agafar a les barres de subjecció per no caure en cas de frenada. 

 Cal donar-los la informació necessària per tal que es comportin de forma adequada. 

 



 

Com evitar un accident si ets conductor 

 

 Fixeu-vos en els moviments dels altres vehicles i en els dels vianants. Fixeu-vos sobretot en 

els infants i en la gent gran 

 Feu les maniobres amb claredat i senyalitzeu-les correctament. 

 Respecteu la normativa en matèria de trànsit, feu-lo per la vostra seguretat. 

 Recordeu que heu de fer revisar el vostre vehicle puntualment. 

 

Amb cotxe 

 Utilitzeu els cinturons de seguretat, tant els ocupants dels seients de davant com els que 

viatgin al darrere. 

 Els nens menors de 12 anys, han de seure preferiblement als seients de darrere, també 

poden fer-ho al seient de davant en una cadira homologada sempre que en el vehicle no hi 

hagi cap altre opció. 

 Per pujar al cotxe i baixar-ne, utilitzeu la porta que dóna al costat de la vorera. 

 No utilitzeu aparells electrònics que us puguin distreure quan conduïu. 

 

Amb moto 

 Porteu sempre el casc, homologat i cordat, tant el conductor com l’acompanyant. 

 Adeqüeu la velocitat al tipus de via i vigileu els girs. 

 Circuleu sempre amb els llums d’encreuament encesos. 

 Porteu roba adequada que us protegeixi el cos 

 

Amb bicicleta 

 A l’hora de fer un canvi de direcció, feu-lo amb el temps suficient i senyalitzeu correctament 

la maniobra. 

 No feu ziga-zagues entre els vehicles. Utilitzeu els carrils bici i si cal utilitzeu el carril del 

costat de la vorera. 

 Eviteu circular per les voreres i quan estigui permès de fer-ho respecteu l’espai destinat als 

vianants. 

 No oblideu portar el casc i utilitzeu roba clara o reflectant perquè us vegin. 


