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Trobada entre Bartolomé Vargas i Josep Mateu  

a la seu del Club a Barcelona 
 

El fiscal en cap de Seguretat Viària  
es reuneix amb el president del RACC  

 
 Durant la visita institucional, Bartolomé Vargas ha pogut conèixer en detall la 

intensa activitat del RACC per reduir els accidents de trànsit al nostre país, així 
com el procés de transformació que l’entitat ha dut a terme per convertir-se en 
un Club de Serveis a la Mobilitat, ampliant el seu àmbit d’actuació per donar 
servei també als ciutadans que es desplacen a peu, en bicicleta, en vehicles de 
mobilitat personal i en transport públic. 
 

 Entre els temes tractats s’ha abordat el contingut del Dictamen 2/2021, publicat 
pel Fiscal de Sala Coordinador de Seguretat Viària, el passat mes de juny, sobre 
els vehicles de mobilitat personal (VMP). 
 

 Bartolomé Vargas i Josep Mateu han manifestat també la seva voluntat de 
col·laborar i establir relacions institucionals entre la Fiscalia i el RACC que 
permetin avançar en la investigació de les causes dels accidents de trànsit. 

 
 

Barcelona, 24 de novembre de 2021 – El fiscal en cap de Seguretat Viària, Bartolomé Vargas, 
s’ha reunit aquest matí amb el president del RACC, Josep Mateu, a la seu central del Club a 
Barcelona. Vargas ha pogut conèixer de primera mà la tasca del RACC per reduir els accidents 
de trànsit. 

El president del RACC ha defensat que tota actuació en matèria de mobilitat sumi en la direcció 
de la Visió Zero. Segons Josep Mateu, “com a societat no podem renunciar a assolir l’objectiu 
d’arribar a les zero víctimes mortals en accidents de trànsit. No podem assumir com a vàlida la 
premissa que a més mobilitat i més diversa, és inevitable més accidentalitat i per això cal prendre 
mesures per garantir la convivència entre tots els modes de transport”. 

El RACC, si bé és cert que les víctimes més greus en accidents de trànsit s’han reduït en els 
últims anys, detecta també un estancament en la tendència a la baixa que ens ha de fer 
reaccionar i per això cal actuar en tots els factors que intervenen en la seguretat dels ciutadans, 
com ara: 
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 Els factors de risc: reduint la incidència dels factors més freqüents en els accidents, com 
la velocitat, les distraccions o el consum d’alcohol i drogues.  
 

 Els vehicles: modernitzant el parc automobilístic amb vehicles més segurs i incorporant 
sistemes de seguretat de sèrie.  
 

 Les infraestructures: millorant-les i fixant objectius quantitatius per elevar el nivell de 
seguretat de les vies.  

Respecte a les vies d’altes prestacions, el president del RACC ha manifestat la necessitat 
d’establir un model de finançament que permeti realitzar les inversions en manteniment i 
modernització de la xarxa de carreteres necessàries per garantir la seguretat dels conductors i 
reduir els trams de més risc d’accidentalitat, que el club analitza cada any en el seu estudi Euro 
RAP. 

Josep Mateu també ha compartit la preocupació de l’entitat per la manca de coneixement de les 
normes de seguretat viària entre els usuaris dels patinets, que es pot llegir al ‘’Baròmetre sobre 
el comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal a Barcelona 2021’’. 

En aquest sentit, a la reunió s’ha abordat el contingut del Dictamen 2/2021, publicat pel Fiscal de 
Sala Coordinador de Seguretat Viària el passat mes de juny, que afronta el fenomen de la 
proliferació de vehicles comercialitzats com a VMP, amb característiques tècniques molt 
diferents, com l’augment de circulació dels veritables VMP i bicicletes en l’àmbit urbà, als que 
aplica la Llei de Seguretat Viària.   

Entre les qüestions que han tractat durant la trobada, el fiscal responsable de la seguretat viària 
i el president del RACC també han comentat els principals canvis que comportarà la nova llei de 
Trànsit, Circulació i Seguretat Viària que es troba pendent de tramitació, entrarà en vigor 
properament i substituirà la norma vigent des de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre el RACC 
 
El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les 
necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És 
especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària 
urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves 
necessitats, l’entitat realitza més d’1.000.000 assistències l’any i gestiona prop de 
500.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. El RACC promou una nova 
cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient, i té una gran 
capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb la millora de la 
seguretat viària, la reducció dels accidents i les infraestructures. 
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