
  

Elisabet Sánchez Gutiérrez i Mario Téllez Molina, regidors del Grup Municipal Vila-seca            

En Comú, d’acord l’establert al Reglamento de Organización, Funcionamiento y          

Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenten una MOCIÓ PER REDUIR LA             

PERILLOSITAT DELS GUARDA-RAILS DEL TERME MUNICIPAL. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El guarda-rail, sistema de protecció anti sortida, és una barrera de metall d'acer             

galvanitzat popularment coneguda com a “quitamiedos”, és un element passiu de           

protecció de seguretat viària col·locat als costats de la via. Aquestes proteccions van             

ser ideades pensant exclusivament en vehicles a motor amb una carrosseria de 4 o              

més rodes, i han demostrat la seva eficàcia per suportar l'impacte a unes velocitats              

determinades, per evitar que el vehicle se surti de la calçada.  

No obstant, per a un vehicle de dues rodes com un ciclomotor, motocicleta o bicicleta,               

on la principal carrosseria no és una altra que el cos humà, xocar contra aquest tipus                

de proteccions provoca que el cos del conductor i/o acompanyant pateixi           

conseqüències fatals per a la seva salut. El guarda-rail, actua com si fos una guillotina o                

ganiveta contra el cos i les zones més afectades són les extremitats com braços, mans,               

cames i cap que a vegades poden patir l'amputació. Segons diversos estudis, els             

guarda-rails causen el 15% de les morts en accidents de motocicleta, d'aquí la             

necessitat de posar mesures que redueixin aquesta mortalitat. 

Els últims anys el parc de motocicletes ha tingut un increment important, també és              

notícia l'increment alarmant dels accidents greus de les motocicletes. Davant aquesta           

realitat, cal desenvolupar plans de seguretat viària per a l'execució de mesures            

protectores a les carreteres i vies públiques, de manera que els actuals guarda-rails,             

quedin substituïts per laterals de protecció benignes i homologats. 

 

Per tots els motius exposats, des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú sol·licitem 



  

l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Elaborar un inventari dels guarda-rails, tanques publicitàries, pals i qualsevol           

mena d'elements susceptibles de comportar perill i inseguretat pels motociclistes i           

ciclomotors a l'entorn dels carrers i carreteres del terme municipal de Vila-seca. 

Segon.- Instar a la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i l'Administració             

de l'Estat a implementar mesures per aconseguir que els guarda-rails situats al terme             

municipal siguin més segurs pels motoristes i ciclomotors.  

 


