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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
12411 Ordre INT/2223/2014, de 27 d’octubre, per la qual es regula la comunicació de 

la informació al Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit.

L’article 5.ñ), en relació amb el que disposa l’article 6, tots dos del text articulat de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, atribueix al Ministeri de l’Interior la competència 
per a la coordinació de l’estadística i la investigació d’accidents de trànsit, competència 
que s’exerceix a través de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit.

La Direcció General de Trànsit, a través de la qual el Ministeri de l’Interior exerceix les 
seves competències sobre l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit, té 
atribuïdes les funcions d’impulsar la investigació en matèria de seguretat viària, fet que 
comporta l’anàlisi de les dades i les estadístiques relacionades amb aquesta.

Les estadístiques d’accidents de trànsit elaborades per la Direcció General de Trànsit 
amb fins d’investigació s’han confeccionat a partir de les dades contingudes en els 
qüestionaris estadístics d’accidents que regula l’Ordre del Ministeri de Relacions amb les 
Corts i de la Secretaria del Govern de 18 de febrer de 1993, per la qual es modifica 
l’estadística d’accidents de circulació, que han d’emplenar els agents de l’autoritat que 
han intervingut en els accidents.

Aquests qüestionaris s’han revelat com una eina valuosa i eficaç per conèixer de 
manera immediata les dades rellevants dels accidents més greus.

En aquest context, amb la modificació del text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària en matèria sancionadora, aprovada per 
la Llei 18/2009, de 23 de novembre, es va crear el llavors anomenat Registre estatal de 
víctimes d’accidents de trànsit, ara anomenat Registre nacional de víctimes d’accidents 
de trànsit segons l’última modificació de l’esmentat text articulat per la Llei 6/2014, de 7 
d’abril, que es configura com un instrument que ha de permetre disposar de la informació 
necessària per determinar les causes i circumstàncies en què s’han produït els accidents 
de trànsit, així com les conseqüències d’aquests.

Es procedeix ara a establir els termes en què s’ha de comunicar aquesta informació al 
Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit, i es dóna compliment així al que 
disposa l’article 96 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor 
i seguretat viària, que es remet quant a la seva regulació a una ordre ministerial que, a 
més, substitueix l’Ordre de 18 de febrer de 1993, que queda derogada en la seva totalitat.

La comunicació a aquest Registre l’han de dur a terme els agents de l’autoritat 
encarregats de la vigilància i el control del trànsit, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, mitjançant l’emplenament d’un formulari que ha de servir de base per 
elaborar l’estadística nacional d’accidents de trànsit amb víctimes, el resultat de la qual ha 
de permetre avaluar les mesures adoptades i elaborar programes d’actuació, i contribuir a 
garantir l’adequada supervisió i avaluació de l’eficàcia de les polítiques de seguretat 
viària, la qual cosa ha de possibilitar de manera decisiva l’adopció de mesures més 
eficaces per pal·liar aquesta xacra social.

L’estadística nacional d’accidents de trànsit amb víctimes està inclosa en el Pla 
estadístic nacional 2013-2016, aprovat pel Reial decret 1658/2012, de 7 de desembre, 
com ja succeïa en els plans anteriors, per la qual cosa té la consideració d’estadística per 
a fins estatals l’emplenament de la qual és obligatòria, de conformitat amb el que preveu 
l’article 7 de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.

L’obligació legal de subministrar dades afecta tots els implicats en un accident de 
trànsit, els agents encarregats de la vigilància i el control del trànsit i els centres sanitaris 
que han de facilitar les dades necessàries que permetin als agents l’emplenament dels 
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formularis de manera precisa, així com altres administracions públiques autonòmiques o 
locals, d’acord amb el que preveuen els articles 10 i 40 de l’esmentada Llei 12/1989, de 9 
de maig.

La manera en què aquesta Ordre regula el subministrament de la informació referent a 
les víctimes d’accidents de trànsit pels agents de l’autoritat, a través de l’emplenament del 
formulari corresponent, atén uns criteris i terminis similars als que s’han aplicat fins a ara.

Tanmateix, per aconseguir una millor qualitat de la informació que permeti una anàlisi 
en profunditat dels factors implicats en l’accident i les seves conseqüències, així com per 
satisfer les definicions que conté el Glossari d’estadístiques de transport d’UNECE-
Eurostat-ITF, especialment pel que fa a la definició de mort en el termini de trenta dies, és 
necessari redissenyar el qüestionari estadístic d’accidents, adaptar-ne el contingut a 
l’evolució tècnica experimentada pels vehicles i la infraestructura i incorporar informació 
sobre la identitat de les víctimes, fet que ha de permetre tenir un coneixement precís de 
les morts en aquell termini i de les característiques de les lesions sofertes per accident de 
trànsit.

La informació recollida en aquests formularis ha de permetre a la Direcció General de 
Trànsit calcular el cost social mitjà dels accidents mortals i dels accidents greus que es 
produeixin a Espanya, d’acord amb el que disposa el Reial decret 345/2011, d’11 de març, 
sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries a la Xarxa de carreteres de 
l’Estat.

A més, amb els formularis se segueix donant per complerta l’obligació de redactar un 
informe complet en relació amb cada accident mortal que, fins al moment present, s’havia 
complert mitjançant els qüestionaris estadístics d’accidents que regula l’Ordre de 18 de 
febrer de 1993, segons l’obligació imposada per la Directiva 2008/96/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre gestió de la seguretat de les 
infraestructures viàries.

El responsable del Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit ha de 
subministrar al Ministeri de Foment la informació per identificar els trams de concentració 
d’accidents i els trams d’alt potencial de millora de la seguretat, d’acord amb el que 
disposa l’esmentat Reial decret 345/2011, d’11 de març. També s’ha de remetre aquesta 
informació als altres titulars de les vies.

Finalment, es crea el fitxer de dades de caràcter personal corresponent al Registre 
nacional de víctimes d’accidents de trànsit, en substitució de l’actual fitxer de dades de 
caràcter personal «Accidents de trànsit», que garanteix la confidencialitat, la seguretat i la 
integritat al llarg de tot el tractament i la gestió de les dades de caràcter personal dels 
implicats en accidents de trànsit amb víctimes, que disposen així de la protecció deguda.

Així mateix, el Registre esmentat pot incloure en el futur informació procedent d’altres 
fonts sanitàries, asseguradores i de qualsevol entitat que pugui aportar informació 
d’interès, a mesura que es disposi d’aquesta i se’n reguli la incorporació.

Aquesta Ordre ha estat sotmesa a informe del Consell Superior de Trànsit, Seguretat 
Viària i Mobilitat Sostenible, d’acord amb el que disposa l’article 8.2.d) del text articulat de 
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

També ha rebut l’informe de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb 
el que disposa l’article 5.b) de l’Estatut de l’esmentada Agència, aprovat pel Reial 
decret 428/1993, de 26 de març.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte regular els termes en què s’ha de comunicar al Registre 
nacional de víctimes d’accidents de trànsit la informació referent a les víctimes dels 
accidents de trànsit que tinguin lloc a les vies o terrenys inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 289  Dissabte 29 de novembre de 2014  Secc. I. Pàg. 3

Article 2. Emplenament del formulari d’accidents de trànsit amb víctimes.

1. Els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància i el control del trànsit, en 
l’àmbit de les seves competències respectives, han de remetre al Registre nacional de 
víctimes d’accidents de trànsit la informació referent als accidents de trànsit amb víctimes 
a través del formulari que recull l’annex I, de conformitat amb els criteris i la classificació 
de les víctimes que estableix l’annex II.A) i B).

2. La informació necessària per emplenar el formulari s’ha de facilitar en virtut de 
l’obligació que imposa la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.

En concret, per emplenar les dades relatives a la «lesivitat» dels implicats en els 
accidents, els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància i el control del trànsit han 
d’obtenir dels centres sanitaris la informació necessària per emplenar les dades sobre 
lesivitat que es detallen en el formulari que recull l’annex I.

Article 3. Remissió del formulari al Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit.

1. Quan en l’accident s’hagi produït almenys un mort o un ferit amb trasllat a 
l’hospital, els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància i el control del trànsit han de 
remetre al Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit, al més aviat possible i, en 
tot cas, en el termini màxim de vint-i-quatre hores des que hagi ocorregut, el formulari 
d’accidents de trànsit amb víctimes emplenat amb les dades de subministrament ràpid 
que s’indiquen a l’annex II.C) de les quals disposi.

2. Quan es tracti d’un accident amb víctimes en el qual no es doni alguna de les 
circumstàncies que preveu l’apartat anterior, el termini per remetre el formulari d’accidents 
de trànsit amb víctimes amb les dades de subministrament ràpid és de deu dies naturals 
des de la data en què hagi tingut lloc l’accident.

3. En tot cas, el formulari totalment emplenat s’ha de remetre en un termini no 
superior a un mes des de la data de l’accident. Durant aquest termini es pot anar enviant 
la informació de la qual es vagi tenint coneixement fins a l’emplenament total.

Article 4. Comunicació al Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit per mitjans 
electrònics.

La remissió de la informació al Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit 
s’ha d’efectuar per mitjans electrònics, de conformitat amb els protocols informàtics que 
estableixi el responsable del Registre, d’acord amb la normativa aplicable en relació amb 
la transmissió de dades entre administracions públiques i interoperabilitat dels sistemes 
d’informació i criteris i recomanacions en matèria de seguretat, conservació i normalització 
de la informació.

Article 5. Estadística d’accidents de trànsit amb víctimes.

Amb la informació rebuda en el Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit 
s’ha d’elaborar l’estadística nacional d’accidents de trànsit amb víctimes, d’acord amb les 
definicions dels principals indicadors estadístics que es recullen a l’annex III. El resultat 
d’aquesta estadística ha de permetre avaluar les mesures adoptades i elaborar programes 
d’actuació.

Disposició addicional primera. Protecció de dades de caràcter personal.

Les disposicions que conté aquesta Ordre que afectin el tractament de les dades de 
caràcter personal s’han d’aplicar d’acord amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de 
desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com la resta 
de les normes que li siguin aplicables.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 289  Dissabte 29 de novembre de 2014  Secc. I. Pàg. 4

Disposició addicional segona. Comunicació als titulars de la via de la informació dels 
accidents de trànsit amb víctimes.

1. El responsable del Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit ha de 
remetre, per mitjans electrònics, a la Direcció General de Carreteres del Ministeri de 
Foment informació dels accidents de trànsit amb víctimes ocorreguts en les vies de la 
seva titularitat, que no ha d’incloure dades de caràcter personal, per a la identificació dels 
trams de concentració d’accidents i dels trams d’alt potencial de millora de la seguretat, 
d’acord amb el que disposa el Reial decret 345/2011, d’11 de març, sobre gestió de la 
seguretat de les infraestructures viàries a la Xarxa de carreteres de l’Estat, així com per a 
l’exercici de les funcions per a les quals necessiti aquesta informació i que té encomanades 
en l’àmbit de les competències del Ministeri de Foment.

2. Així mateix, ha de remetre aquesta informació, pels mateixos mitjans, als altres 
titulars de la via respecte dels accidents de trànsit amb víctimes succeïts en les vies de la 
seva titularitat.

3. Per tal de millorar la qualitat de la informació sobre el lloc de l’accident, els titulars 
de la via han de completar les dades relatives a la infraestructura del lloc, i han d’introduir 
les que no hagin estat emplenades pels agents de l’autoritat i corregir, si s’escau, les que 
siguin incorrectes. Aquestes modificacions i correccions, juntament amb qualsevol informe 
addicional que els titulars de la via considerin oportú elaborar, s’han de remetre a la 
Direcció General de Trànsit en el termini màxim d’un mes a comptar del moment en què 
es rebi el fitxer electrònic de cada accident.

Disposició addicional tercera. Comunitats autònomes amb competències executives en 
matèria de trànsit.

Les comunitats autònomes amb competències executives en matèria de trànsit han 
de remetre al Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit, a través dels seus 
òrgans corresponents, la informació dels accidents de trànsit amb víctimes, en els terminis 
i amb els continguts que preveu l’article 3.

Les administracions locals pertanyents als àmbits territorials de les comunitats 
autònomes amb competències executives en matèria de trànsit poden remetre el formulari 
d’accidents de trànsit a través dels òrgans corresponents de la seva comunitat autònoma.

Disposició addicional quarta. Instruments de col·laboració i de cooperació.

El Ministeri de l’Interior, les comunitats autònomes i les entitats locals han d’establir, 
en l’exercici de les seves competències respectives, els mecanismes de col·laboració i 
cooperació necessaris per aconseguir més eficàcia en la recollida i transmissió de la 
informació al Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit.

Disposició addicional cinquena. Connexió amb els registres de víctimes d’accidents de 
trànsit de les comunitats autònomes amb competències executives en matèria de 
trànsit.

La Direcció General de Trànsit ha de determinar, de manera coordinada amb les 
comunitats autònomes amb competències executives en matèria de trànsit i circulació de 
vehicles de motor que, d’acord amb el que disposa l’article 94.2 del text articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, hagin creat en els seus 
respectius àmbits territorials els seus propis registres de víctimes d’accidents de trànsit 
els processos necessaris per incloure la informació sobre accidents en el Registre 
nacional de víctimes d’accidents de trànsit.
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Disposició addicional sisena. No-increment de despesa pública.

La recollida de dades i l’emplenament i comunicació dels formularis d’accidents de 
trànsit amb víctimes s’han d’atendre amb els mitjans personals i materials existents i en 
cap cas poden generar un increment de la despesa pública.

Disposició addicional setena. Comunicació de dades del fitxer «Registre nacional de 
víctimes d’accidents de trànsit».

La Direcció General de Trànsit, com a òrgan responsable del fitxer «Registre nacional 
de víctimes d’accidents de trànsit», ha de disposar el procediment i els requisits per a la 
comunicació de dades en els termes que siguin procedents, segons el que estableix la 
disposició final primera per la qual es crea aquest fitxer.

L’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil pot fer les comunicacions de dades previstes 
per al fitxer «Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit», amb l’autorització i 
d’acord amb els requisits establerts per la Direcció General de Trànsit com a òrgan 
responsable d’aquest fitxer.

Disposició addicional vuitena. Comunicació per mitjans no electrònics.

En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, totes les 
comunicacions que s’hi preveuen s’han de fer per mitjans electrònics, d’acord amb els 
protocols informàtics que estableixi el responsable del Registre nacional de víctimes 
d’accidents de trànsit.

Mentre no sigui possible fer la comunicació per mitjans electrònics, es pot remetre la 
informació en suport paper a través de la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent a 
la província en la qual s’hagi produït l’accident.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria 
del Govern de 18 de febrer de 1993, per la qual es modifica l’estadística d’accidents de 
circulació.

Disposició final primera. Modificació de l’Ordre INT/1202/2011, de 4 de maig, per la qual 
es regulen els fitxers de caràcter personal del Ministeri de l’Interior.

Se suprimeix el fitxer número 4 «Accidents de trànsit» de la Direcció General de 
Trànsit a l’annex II de l’Ordre INT/1202/2011, de 4 de maig, per la qual es regulen els 
fitxers de caràcter personal del Ministeri de l’Interior, i es crea en el seu lloc el fitxer 
«Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit», amb el contingut següent:

«4. Fitxer: Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit.

a) Identificació del fitxer o tractament, amb indicació de la seva denominació, així 
com la descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Identificació del fitxer: Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit.
a.2) Finalitat: disposar d’informació necessària per determinar les causes i 

circumstàncies en què s’han produït els accidents de trànsit amb víctimes esdevinguts en 
tot el territori nacional i les seves conseqüències, d’acord amb el que preveu l’article 95 
del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març; per elaborar l’estadística 
nacional d’accidents de trànsit amb víctimes, d’acord amb el que disposa la Llei 12/1989, 
de 9 de maig, de la funció estadística pública; per calcular el cost social mitjà dels 
accidents mortals i dels accidents greus de trànsit, en compliment del que preveu el Reial 
decret 345/2011, d’11 de març, sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries 
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a la Xarxa de carreteres de l’Estat; i per avaluar les mesures adoptades i elaborar 
programes d’actuació.

a.3) Usos previstos: estadístic i d’investigació.

b) Origen de les dades, amb indicació del col·lectiu de persones sobre el qual es 
pretén obtenir dades de caràcter personal o que estigui obligat a subministrar-les, el 
procediment de recollida de les dades i la seva procedència.

b.1) Col·lectiu: persones implicades en accidents de trànsit amb víctimes.
b.2) Procedència i procediment de recollida: remissió per mitjans electrònics o en 

suport paper dels formularis emplenats pels agents de l’autoritat encarregats de la 
vigilància i el control del trànsit.

c) Estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada de les dades 
identificatives i, si s’escau, de les dades especialment protegides, així com de les restants 
categories de dades de caràcter personal incloses en aquest i el sistema de tractament 
utilitzat en la seva organització.

c.1) Descripció de les dades: conté informació sobre l’accident (lloc, data i hora i 
coordenades geogràfiques); els vehicles implicats (matrícula, marca i model); les 
persones implicades (NIF, NIE, targeta de residència, passaport, nom i cognoms, data de 
naixement, nacionalitat).

c.2) Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

d) Comunicacions de dades previstes, amb indicació, si s’escau, dels destinataris o 
les categories de destinataris: Ministeri Fiscal, jutges i tribunals i altres administracions 
públiques.

e) Transferències internacionals de dades previstes a tercers països, amb indicació, 
si s’escau, dels països destinació de les dades: no es té previst efectuar transferències 
internacionals de dades.

f) Òrgan responsable del fitxer: Direcció General de Trànsit.
g) Servei o unitat davant del qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Direcció General de Trànsit, carrer Josefa Valcárcel, 44, 28071 
Madrid.

h) Nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat que sigui exigible: alt.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.21.a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de trànsit i 
circulació de vehicles de motor.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de gener de 2015.

Madrid, 27 d’octubre de 2014.–El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.
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ANNEX I

Formulari d’Accidents de Trànsit amb Victimes
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ANNEX II

Dades que han de subministrar els agents encarregats de la vigilància i el control 
del trànsit

A) Criteris d’emplenament dels formularis d’accidents de trànsit amb víctimes

D’acord amb el que preveu l’article 2, l’emplenament dels formularis d’accidents de 
trànsit amb víctimes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

1. Accident de trànsit amb víctimes. Han de reunir les circumstàncies següents:

a) Que es produeixi, o tingui el seu origen, en una de les vies o terrenys objecte de 
la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

b) Que a conseqüència d’aquests una o diverses persones resultin mortes o ferides.
c) Que hi estigui implicat, almenys, un vehicle en moviment. La definició de vehicle 

és la que recull el punt 4 de l’annex I del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. També s’inclouen, per tant, els accidents amb 
tramvies, trens i altres vehicles de rails implicats, sempre que es produeixin en vies i 
terrenys públics aptes per a la circulació, en els quals sigui aplicable l’esmentat text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Les col·lisions múltiples entre més de dos vehicles es consideren un únic accident, si 
són successives.

S’exclouen:

a) Els accidents provocats per morts naturals confirmades o en què hi hagi indicis 
de suïcidi o intent de suïcidi, excepte quan produeixin danys a altres persones.

b) Els homicidis, lesions intencionades a tercers i/o danys intencionats a propietats.

2. Vehicle implicat en un accident de trànsit. Es considera que un vehicle està 
implicat en un accident de trànsit quan concorren una o diverses de les circumstàncies 
següents:

a) Que el vehicle entri en col·lisió amb:

Un altre o altres vehicles, en moviment, aturats o estacionats.
Vianants.
Animals.
Un altre obstacle.

b) Sense que hagi entrat en col·lisió, que com a conseqüència de l’accident hagin 
resultat morts o ferits el conductor i/o algun passatger del vehicle, o que s’hagin ocasionat 
només danys materials.

c) Que el vehicle estigui aturat o estacionat en forma perillosa, de manera que 
constitueixi un dels factors de l’accident.

d) Sense que el vehicle o els seus ocupants hagin patit directament les 
conseqüències de l’accident, que el comportament del conductor o d’algun dels 
passatgers constitueixi un dels factors de l’accident.

e) Que el conductor o un passatger del vehicle hagi estat atropellat per un altre en el 
moment en què hi pujava o en baixava, o després d’haver caigut des del vehicle a la via, 
cas en què tots dos vehicles es consideren implicats en l’accident.

3. Persona implicada en un accident de trànsit. Es consideren persones implicades 
en un accident de trànsit els ocupants dels vehicles que defineix el punt anterior i també 
els vianants quan resultin afectats per un accident de trànsit o el seu comportament n’hagi 
estat un dels factors, d’acord amb les circumstàncies següents:

a) «Conductor»: qualsevol persona que, en el moment de l’accident, porta la direcció 
d’un vehicle implicat en un accident de trànsit. En vehicles que circulin en funció 
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d’aprenentatge de la conducció, és conductor la persona que està a càrrec dels 
comandaments addicionals.

b) «Passatger»: qualsevol persona que, sense ser conductor, està dins o sobre un 
vehicle, o és atropellada mentre està pujant o baixant del vehicle. Els conductors que han 
deixat de portar la direcció del vehicle i són atropellats mentre hi pugen o en baixen es 
consideren passatgers.

c) «Vianant»: qualsevol persona que, sense ser conductor ni passatger, es veu 
implicada en un accident de circulació.

Es consideren vianants els qui empenyen o arrosseguen un cotxe de nen o d’una 
persona amb mobilitat reduïda o qualsevol altre vehicle sense motor de petites 
dimensions, els que condueixen a peu un cicle, ciclomotor o motocicleta; les persones 
que es desplacen en cadira de rodes, amb motor o sense; les persones que es desplacen 
sobre patins o altres artefactes semblants; les persones que estan reparant el vehicle, 
empenyent-lo o fent una altra operació fora d’aquest; els conductors o passatgers que, 
després d’haver abandonat els seus vehicles, són atropellats mentre se n’allunyen 
caminant.

També es consideren vianants, només als efectes de l’emplenament dels formularis 
d’accidents, i sense perjudici de les definicions que estableix amb caràcter general l’annex 
I del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, 
les persones que es desplacen sobre un animal de muntar i les persones que guien un 
animal o animals.

B) Classificació de les persones implicades en accidents de trànsit amb víctimes

D’acord amb el que preveu l’article 2 les persones implicades en un accident de trànsit 
es classifiquen de la manera següent:

1. «Víctima»: qualsevol persona que, com a conseqüència d’un accident de trànsit, 
resulta morta o ferida segons les definicions següents:

a) «Mort a vint-i-quatre hores»: qualsevol persona que, com a conseqüència d’un 
accident de trànsit, mor a l’acte o dins de les vint-i-quatre hores següents. Per a això els 
agents encarregats de la vigilància i el control del trànsit han de fer el seguiment de tots 
els ferits que hagin requerit hospitalització.

b) «Ferit amb hospitalització superior a vint-i-quatre hores»: qualsevol persona que, 
com a conseqüència d’un accident de trànsit, requereix una hospitalització superior a vint-
i-quatre hores.

c) «Ferit amb assistència sanitària igual o inferior a vint-i-quatre hores»: qualsevol 
persona ferida en un accident de trànsit que no hagi requerit hospitalització superior a 
vint-i-quatre hores i que hagi estat atès pels serveis sanitaris corresponents.

S’inclouen com a víctimes les persones mortes o ferides en un accident provocat per 
la mort natural, suïcidi o intent de suïcidi d’un altre usuari. I s’exclouen els casos confirmats 
de morts naturals o en els quals hi hagi indicis de suïcidi.

2. «Il·lès»: qualsevol persona implicada en un accident de trànsit a la qual no siguin 
aplicables les definicions de mort a vint-i-quatre hores o ferit.

C) Dades de subministrament ràpid dels accidents amb víctimes

D’acord amb el que preveu l’article 3, les dades de subministrament ràpid que cal 
comunicar en els accidents amb víctimes són els següents:

C1. Informació general. Zona, hora i data de l’accident, població, carrer i número, 
denominació de carretera i punt quilomètric, sentit de la via en què es va produir l’accident, 
total vehicles implicats, total víctimes ocorregudes, total morts a vint-i-quatre hores, total 
ferits amb ingrés superior a vint-i-quatre hores, total ferits amb assistència sanitària 
inferior a vint-i-quatre hores, total il·lesos, tipus de via, titularitat de la via, nus, tipus 
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d’accident, superfície del ferm, il·luminació, estat meteorològic i circulació en sentit 
contrari.

C2. Informació relativa al vehicle. Vehicle fugit, vehicle incendiat, matrícula, codi de 
nacionalitat, nombre d’ocupants, posició respecte a la via quan l’accident ocorri en nus, 
aproximació al nus quan l’accident ocorri en nus, sentit de la circulació, maniobra del 
vehicle prèvia a l’accident i si es tracta d’un vehicle sense conductor.

Quan la matrícula del vehicle no sigui espanyola, s’ha d’emplenar, a més: data de 
primera matriculació, marca, model, tipus de vehicle i MMA.

C3. Informació relativa al conductor. Codi del vehicle, data de naixement, sexe, 
nacionalitat, accessoris de seguretat, lesivitat, prova d’alcohol: prova d’alcohol feta, taxa 1 
en aire, taxa 2 en aire, signes d’influència de l’alcohol, prova de drogues: prova de 
drogues feta, resultat de la prova a les substàncies testades, signes d’influència de 
drogues, presumptes infraccions del conductor, presumptes infraccions de velocitat i 
altres infraccions.

C4. Informació relativa al vianant. Data de naixement, sexe, nacionalitat, accessoris 
de seguretat, lesivitat, prova d’alcohol: prova d’alcohol feta, taxa 1 en aire, taxa 2 en aire, 
signes d’influència de l’alcohol, prova de drogues: prova de drogues feta, resultat de la 
prova a les substàncies testades, signes d’influència de drogues i presumptes infraccions 
del vianant.

C5. Informació relativa al passatger. Codi del vehicle, data de naixement, sexe, 
nacionalitat, posició en el vehicle, accessoris de seguretat i lesivitat.

ANNEX III

Definicions dels principals indicadors estadístics del Registre nacional de víctimes 
d’accidents de trànsit

Als efectes de l’elaboració de les estadístiques resultants de la informació recollida en 
el Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit i en altres fonts, a continuació es 
defineixen els principals indicadors:

1. Referits a la gravetat dels accidents:

1.1 «Accident de trànsit amb víctimes»: accident que reuneix les circumstàncies 
descrites en el punt 1 de l’annex II.A).

1.2 «Accident de trànsit mortal»: accident de trànsit amb víctimes quan, almenys, 
una d’elles resulti morta, segons el que disposa el punt 2.1.

1.3 «Accident de trànsit greu»: accident de trànsit amb víctimes no definit com a 
accident de trànsit mortal en què, almenys, una de les persones implicades resulti ferida 
amb hospitalització superior a les vint-i-quatre hores, segons el que disposa el punt 2.2.

2. Referits a la gravetat de les lesions:

2.1 «Mort»: qualsevol persona que, com a conseqüència d’un accident de trànsit, 
mor a l’acte o dins dels trenta dies següents, cosa que s’ha de determinar utilitzant les 
bases de dades de mortalitat disponibles.

S’exclouen els casos confirmats de morts naturals o en què hi hagi indicis de suïcidi.
2.2 «Ferit amb hospitalització superior a vint-i-quatre hores»: qualsevol persona que 

consti en el Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit com a tal, segons es 
defineix en el punt 1.b) de l’annex II.B), sempre que no li sigui aplicable la definició de 
mort que estableix el punt 2.1.

2.3 «Ferit amb assistència sanitària igual o inferior a vint-i-quatre hores»: qualsevol 
persona que consti en el Registre nacional de víctimes d’accidents de trànsit com a tal, 
segons es defineix en el punt 1.c) de l’annex II.B), sempre que no li siguin aplicables les 
definicions dels punts 2.1 i 2.2.
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