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1. Qui som? 

STOP Accidentes és una ONG a escala estatal declarada d'utilitat pública, fundada l'any 2000, 

amb un compromís que neix des de la nostra condició de ciutadans i víctimes fonamentant-se 

en el dret a la vida, que advoca per la seguretat viària entesa com una responsabilitat 

col�lectiva davant la qual ningú no pot inhibir-se i davant la qual hem d'actuar de manera activa 

sense resignar-nos a la fredor de les xifres. Actualment, presidim la Federación Iberoamericana 

de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial.  

La nostra missió 

• Promoure un canvi cultural sobre la seguretat viària i els accidents de trànsit.  

• Conscienciar la societat en general per reduir la violència viària i els seus efectes.  

• Reivindicar els nostres drets exigint a les institucions implicades l'ajuda a les víctimes i 
afectats per accidentes de trànsit.  

• Prestar serveis que satisfacin les necessitats no cobertes. 

• Impulsar actuacions per aconseguir una mobilitat sostenible i segura. 
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2. Detalls del projecte 

Avantatges per a socis 

� Descomptes, promocions i regals de les empreses col�laboradores. 

� Creació d'una web específica per a aquest nou servei: 
http://ventajas.stopaccidentes.cat, per centralitzar tota la informació i fer-la fàcilment 
accessible des de qualsevol ordinador amb internet o dispositiu mòbil. 

� Els nostres socis es podran identificar amb la nova targeta de soci, que tindrà un codi 
QR, que els identifica davant els comerços. 

 

 

Avantatges per a empreses col·laboradores 

� Tenir el logo de la seva empresa, juntament amb la seva descripció i informació de 
contacte, col�locat a la nova web http://ventajas.stopaccidentes.cat. Aquesta informació 
també serà accessible des de les nostres webs www.stopaccidentes.cat i 
www.stopaccidentes.org, reconegudes en el sector, amb més de 8.000 visites al mes. 

� Ser reconeguda com una empresa conscienciada i col�laboradora amb la prevenció 
d'accidents visible a tot el món a través d'internet. 

� Rebre un adhesiu que els acredita com a entitat col�laboradora amb STOP Accidentes, 
sensibilitzada amb una causa solidària i d'interès de tota la societat que poden 
enganxar al vidre de l'establiment. 

� Tots els nostres socis rebran a casa seva una carta en la qual es descriu aquest 
projecte, amb el llistat d'empreses col�laboradores i la web on n'estarà de manera 
permanent i actualitzada tota la informació. 

� Quan una oferta li interessa a un soci, podrà veure la vostra web i es podrà desplaçar 
fins al vostre comerç per comprar els productes o serveis que li interessin. 

� Si un soci veu dues botigues molt semblants i només una d'elles li ofereix un 
descompte a través de STOP Accidentes, segurament n'escollirà aquesta. 

� Veient el nostre adhesiu al vostre comerç, la gent veurà que col�laboreu amb la nostra 
causa. 
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� Tindran accés a gaudir de totes les ofertes que ofereixen la resta de comerços per a 
aquest projecte. 

� Distribuirem informació d'aquest projecte un parell de vegades l'any a través dels 
nostres perfils a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.) 

Requisits per a empreses col·laboradores 

� Les empreses han d'oferir algun tipus d'avantatge per als socis de STOP Accidentes, 
com ara: 

o Un descompte d'un 12% en qualsevol compra o contractació de servei. 

o Un descompte d'un 7% en qualsevol compra, i si la compra supera alguna 
xifra, un 20% de descompte. 

o Un regal d'un altre producte o servei en fer qualsevol compra. 

o Un altre avantatge que l'empresa vulgui oferir. 

� Les empreses que desitgin col�laborar amb aquest projecte han de ser sòcies de STOP 
Accidentes. Pot ser-ho qualsevol persona vinculada amb el negoci (desgravable en un 
25%) o amb el CIF mateix de l'empresa (desgravable en un 35%). El preu de ser soci 
és de 3,33 € al mes, cobrats semestralment, i es pot tramitar directament a través de la 
nostra pàgina web: 

o En català: http://altasocis.stopaccidentes.cat 

o En castellà: http://altasocios.stopaccidentes.cat 

� Un cop tramitada l'alta, ens podeu enviar la informació següent a l'email 
socios@stopaccidentes.cat 

o Logo 

o Raó social 

o Nom comercial 

o NIF 

o Direcció de la botiga física (si aplica) 

o Pàgina web (si aplica) 

o Telèfon de contacte 

o Sector de l'empresa 

o Descripció del negoci (màxim 400 paraules) 

o Descripció de l'oferta per als socis de STOP Accidentes (màxim 50 paraules) 

� STOP Accidentes es reserva el dret a revisar i filtrar ofertes i empreses, i fins i tot 
denegar l'accés a aquest projecte si fos necessari. 

Gràcies/Agraïment 

� STOP Accidentes depèn de subvencions i de la col�laboració ciutadana per tirar 
endavant. Dediquem tot el nostre esforç a evitar accidents de trànsit i a ajudar aquells 
que en pateixen les conseqüències. Gràcies per col�laborar amb nosaltres. 
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3. Antecedents i necessitats 

 

Antecedents 

 

  

La sinistralitat viària continua sent la primera causa de mort 
dels joves. És un dels greus problemes de salut pública 
(OMS). 

Es calcula el valor monetari d'una vida estadística a Espanya 
per a 2010, 1.3 milions d'euros. Representa el 2% del PIB a 
Europa.

Hem aconseguit salvar vides, però tot i això a Espanya entre 
el 2000 i el 2012 han mort 45.874 persones, sense comptar-
hi els ferits greus, moltes d'elles persones innocents

Todos els estudis d'investigació defineixen el Factor Humà 
com a responsable en un 90%. 

L'ACCIDENT DE TRÀNSIT NO ÉS ACCIDENTAL PERQUÈ ES 
POT EVITAR 
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Necessitats 

  

 

 

 

Visibilitzar la 
problemàtica dels 

sinistres viaris i 
com ens afecta a 

tots

Suport i orientació 
a afectats (víctimes 

i familiars) pels 
sinistres viaris

Fomentar valors 
socials dintre de la 
mobilitat urbana i 

rural i conscienciar 
sobre els riscos
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4. Què fem? 

 

STOP Accidentes centra la seva activitat i impulsa projectes dirigits a la societat en general en 
tot el territori nacional des de les seves 12 delegacions amb la triple missió de fer visible, donar 
suport i fomentar una nova cultura de seguretat viària. 

 

 Conscienciar 

Programa de participació ciutadana: associa-t'hi, activa't 

 
� Foros contra la violència viària: Jornades de reflexió i debat sobre diferents 

aspectes de la seguretat viària. 

� Commemoració del Dia Mundial en Record de les Víctimes: Homenatge 

que es ret a totes les víctimes de la violència viària. 

� Voluntariat: Xarxa de persones col�laboradores en els diversos programes per 

reduir l'accidentalitat. 

 

Ajudar les víctimes 

Oferim un programa complet d'atenció integral a víctimes i familiars 
 

• ORIENTACIÓ PSICOSOCIAL A VÍCTIMES: s'ofereix informació i orientació sobre 

tràmits, terminis, gestions a realitzar i sobre símptomes que solen aparèixer i conductes 

per fer un dol saludable, presencialment i a través d'una guia. 

� Assessorament psicològic 

� Assessorament jurídic 

� Guia d'ajuda i orientació als afectats per accident de trànsit 
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• ATENCIÓ PSICOSOCIAL: les víctimes que ho desitgin poden participar dels diferents 

serveis d'atenció psicològica per afrontar els processos de dol de manera més sana o 

millorar el seu benestar personal o simplement ampliar el seu cercle d'amistats. 

� Atenció individualitzada 

� Atenció en centres hospitalaris 

� Grups d'ajuda mútua: tallers per afrontar la pèrdua d'un ésser estimat 

� Risoteràpia, tallers de psicologia positiva 

� Acompanyament a judicis  

• FORMACIÓ PROFESSIONALS: cursos a personal sanitari, psicòlegs, metges, per tal 

de donar a conèixer la realitat de les víctimes i sensibilitzar els col�lectius. 

� Cursos d'intervenció psicosocial 

� Comunicació de males notícies 

Prevenir accidents 

Programa de prevenció: ”La seguretat viària es per tu i és per tots”. 
 

• AULES ACTIVES DE SEGURETAT VIÀRIA: activitats dirigides a estudiants. 

� Road Show: representació en la qual es mostren les conseqüències dels 

accidents, dirigit a preconductors. 

�  “Avis, papis, ara us aconsello jo.” Concurs infantil, acompanyat d'una 

xerrada de sensibilització als nens, en el qual els nens envien una carta/dibuix 

als pares i/o avis amb recomanacions per evitar accidents.  

 

• TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ A COL�LECTIUS ESPECÍFICS  



Avantatges per a Socis i Empreses Pàgina 10 

 

 

 

 

 

 

STOP Accidentes - Delegació de Catalunya 

Consell de Cent, 474bis, Entresòl - B 

08013 Barcelona 

93 245 40 48 

info@stopaccidentes.cat 

www.stopaccidentes.cat 

   

� Mou-te segur (majors de 65): xerrades de conscienciació orientades a aquesta 

franja d'edat, ja que està augmentant l'accidentalitat en aquest col�lectiu. 

� Permís per punts (conductors que han perdut punts del carnet): Testimonis 

reals realitzats per víctimes d'accidents de trànsit amb minusvalideses greus o 

un familiar mort, enfocats a fer entendre les conseqüències d'un accident i la 

importància d'evitar que aquests es produeixin. 

• TALLERS DE PREVENCIÓ DE RISC LABORAL: dirigits a treballadors d'empreses 

� Transportadors de vida xerrades de sensibilització amb testimonis de 

víctimes, normativa, etc. Orientats a evitar els accidents “in itinere”. 

•  CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ dirigit a la població en general  

� Vés, torna i viu: En dates d'operació sortida es reparteixen punts de llibre per 

conscienciar la població. 

�  L'exposició itinerant Vianant, no travessis la teva vida, i conductor, tu 

decideixes. Exposició de fotografies d'infraccions de trànsit per conscienciar la 

població dels riscos de la conducció imprudent, de vehicles i de vianants. 
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5. Per què col·laborar amb nosaltres?  

A diferència de la majoria d'entitats que es dediquen a la prevenció, nosaltres som una 

associació no lucrativa de caràcter social des de la visió de les víctimes, formada per víctimes 

i desenvolupem un paper molt actiu dins del marc de la prevenció de la sinistralitat viària. 

A més dels avantatges que té una col�laboració estàndard, aquest projecte enllaça amb 

finalitats traçades en matèria de responsabilitat social corporativa de l'empresa; sense 

oblidar l'impacte massiu en nombrosos mitjans de comunicació, l'increment de la popularitat, 

etc., comporta avantatges fiscals per la col�laboració i, sobretot, per donar suport a una bona 

acció social.  

 

 

Acció coherent 
que reporta 

beneficis socials 
i impacte 

directe 
empresarial

Està alineada 
amb els valors 

i l'estratègia 
empresarial

Crea valor per 
a l'empresa i 

els seus 
interlocutors


