
 

Activitat 1: Comportaments i actituds de risc 

A través d’una observació directa en diferents punts de Barcelona, s’han pogut veure 

que tant els usuaris/es de cotxe, moto, bici i vianants tenen comportaments i actituds de 

risc en els seus desplaçaments. Observa els comportaments de risc que tenen els 

diferents usuaris/es i endreça’ls de major a menor actitud de risc.   

Comportaments més habituals VIANANTS 

 

Freqüència Ordre 

Aturar-se al carril bici mentre s’espera poder creuar pel pas de 

vianants 
5,8% 

 

Esperen a creuar sobre la calçada 10,5%  

Caminar per la vorera bici 29,5%  

Passar pel pas de vianants sense mirar 41,3%  

Saltar-se semàfor en vermell 40,3%  

Caminar per la vorera mirant el mòbil i molt despistat 10%  

Creuar el pas de vianants mirant el mòbil 12,5%  

Creuar el carril bici sense mirar 41%  

Us incorrecte de dispositiu elèctric (patinet, seagway, etc.) a alta 

velocitat 
0,3% 

 

 

Comportaments més habituals CICLISTES 

 

Freqüència Ordre 

Saltar-se un semàfor en vermell-  PASSA 11,3%  

No respectar pas de zebra quan hi ha proximitat vianant 90,3%  

Circular pel carril esquerre o centre de la calçada  23,3%  

Utilitzar el mòbil (sense mans lliures) o auriculars 10%  

No indicar maniobres amb el braç  99,5%  

Saltar-se un semàfor en vermell - CREUA+PARA  53,8%  

No aturar-se al stop (només alentir velocitat) 94,8%  

 

 

 

Comportaments més habituals MOTORISTES 

 

Freqüència Ordre 

Avançament sense espai/circulació en ziz-zag 21%  

Invasió del carril contrari en congestió 39,5%  

No aturar-se al stop 52%  

No indicar maniobres amb intermitent  - Gir  44%  



 

Velocitat de circulació inadequada 10,8%  

No respectar pas de zebra quan hi ha proximitat vianant - ciclista 30,8%  

Circular pel carril bus 21%  

Circular pel carril bici 14,7%  

Saltar-se un semàfor en vermell 7,2%  

No indicar maniobres amb intermitent - Canvi de carril  89,8%  

 

Comportaments més habituals conductors/es COTXES 

 

Freqüència Ordre 

No indicar maniobres amb intermitent - Canvi de carril 24%  

Utilitzar el mòbil (sense mans lliures) 8%  

Saltar-se un semàfor en vermell 4%  

No respectar pas de zebra amb proximitat vianant - ciclista 37%  

Gir indegut o sense precaució amb proximitat vianant - ciclista 15,5%  

Arrencar abans que es posi verd  4,4%  

No aturar-se al stop 77%  

Velocitat de circulació inadequada 10,3%  

No indicar maniobres amb intermitent - Gir 8,5%  

 

 

 

 


