
Situació inadmissible.

NOTA INFORMATIVA

Hi ha una solució immediata 
per al drama de la N-340

Som-hi! Per una #N340SenseAccidents

La mort de 17 persones des del mes de gener, i de 66 

des del 2010, a la N-340 a la província de Tarragona és 

una situació inadmissible per a un país modern com el 

nostre. L’elevada concentració d’accidents en aquesta 

via requereix una solució amb caràcter d’urgència, tal 

com el RACC fa anys que denuncia.
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2 La N-340 no reuneix les condicions per 
garantir la seguretat dels usuaris.

Per aquesta carretera, que forma part de l’eix 

mediterrani que uneix Espanya amb Europa, circulen 

una mitjana diària de fins a 25.000 vehicles, un 30% 

dels quals són camions. L’excessiva saturació de trànsit 

posa en risc la vida de les persones que hi passen, ja 

que s’hi produeixen molts avançaments que sovint 

acaben en xocs frontals.

No es tracta de buscar culpables, 
sinó de posar-hi solucions.

Els transportistes no són els culpables d’aquesta 

situació, com de vegades es vol fer creure. Al 

contrari, molts cops són les víctimes dels accidents 

que s’hi produeixen. El problema és que s’està fent 

un ús ineficient de la xarxa, que concentra el trànsit 

de més risc en les vies menys segures. 

És possible aplicar una solució 
immediata a aquesta emergència 
social.

Desviar els camions de la N-340 
per l’AP-7, amb una bonificació 
del 50% en el preu del peatge, 
permetria reduir els accidents de 
trànsit pràcticament a zero. No 
és cap solució teòrica, és una 
realitat que està en marxa i dóna 
resultat a la N-II a Girona des de 
l’abril del 2013. 

La mesura beneficiaria els usuaris i els 
transportistes i no tindria cap cost per a 
l’Administració.

A més de reduir l’accidentalitat, aquesta mesura 

comportaria un estalvi de temps i combustible per als 

transportistes i no tindria cap cost per a l’Administració. 

Aquesta no hauria de compensar la concessionària de 

l’autopista, ja que la reducció del peatge s’ajustaria 

amb l’increment de trànsit provinent de la N-340. 

 El RACC demana al Ministeri de Foment l’aplicació immediata 
d’aquesta mesura per posar fre a la mort continuada de persones a 
la N-340 i es posa a disposició dels municipis afectats per impulsar 

la solució d’aquest malson que estan patint.


