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Augmenten les víctimes mortals en
accidents de trànsit a Tarragona
Des de principis d'any i fins al 31 de juliol d'enguany en són 28, per les 13 de 2021

La carretera N-420, al seu pas per l'accés a les Borges del Camp | Cedida

Catalunya ha registrat 98 víctimes mortals en 89 accidents de trànsit des de principis d'any i
fins al 31 de juliol, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). El 2019 les víctimes mortals
durant el mateix període de l'any van ser 101. Així, la mortalitat d'aquests primers set mesos de
l'any del 2022 és un 3% inferior al 2019, amb xifres similars. Al Camp i l'Ebre ha augmentat.
Per carreteres, l'autopista AP-7 continua encapçalant el rànquing de les vies amb més víctimes
mortals aquest 2022 amb un total de 19 persones mortes (tres, aquest mes de juliol) i concentra
gairebé el 20% del conjunt dels morts per accidents a la xarxa viària catalana arran de l'augment
de la mobilitat per l'aixecament de peatges. Destaca especialment la xifra elevada de vianants
morts aquests set primers mesos de l'any a les carreteres catalanes, 14 en total, vuit més que el
2019.
Per contra, disminueixen les morts de motoristes, que passen de 30 el 2019 a 24 el mateix
període del 2022. Per edat, la franja que acumulen més víctimes és la d'entre 55 i 64 anys, amb
20 persones mortes i també preocupa l'augment de víctimes entre la franja dels més joves, de
15 a 24 anys, amb un total de 12 morts aquest 2022, 4 més que el 2019. 1
Augmenta la mortalitat a les demarcació
Quant a les víctimes mortals per demarcacions, 42 s'han produït a Barcelona; 28 a Tarragona; 21
a Girona; i set a Lleida. Dels 17 morts registrats aquest mes de juliol al conjunt de les carreteres
catalanes, sis han passat a vies barcelonines, cinc a tarragonines, cinc a gironines i una a la
xarxa viària de Lleida.
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A Tarragona, la sinistralitat d'enguany també supera la registrada l'any passat en aquest període
(13 morts) i iguala la del 2019 (28 morts). La comarca del Baix Ebre és la que ha tingut més
víctimes mortals enguany (8), seguida del Tarragonès (7).
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