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Estudi ‘in vivo’ Visió i Conducció:  

La salut visual dels conductors catalans i la seva implicació en la seguretat viària 

Més d’un milió i mig de conductors a Catalunya 
no veu amb nitidesa a la carretera   

 
• El 13% dels conductors presenta dificultats de visió fins i tot en condicions òptimes 

d’il·luminació. El percentatge augmenta fins al 36,5% si parlem de baixa il·luminació, el que 
implica la detecció tardana d’informacions rellevants per al conductor, un esforç més gran en la 
interpretació dels senyals de trànsit o dificultat en l’estimació de distància o velocitat d’altres 
vehicles.  

• Davant un enlluernament, el 45,5% dels conductors triga més de 20 segons en recuperar 
totalment la visió central. A partir dels 45 anys, el temps de recuperació s’incrementa de manera 
notable. 

• Aquesta dada és de gran rellevància si tenim en compte que a 120 km/h, un temps de 
recuperació de només 5 segons, significaria recórrer 170 metres sense una visió correcta. 

• L’estudi ‘in vivo’ Visió i Conducció, realitzat a una mostra de 1.215 persones a Catalunya, és el 
de major dimensió amb proves de diagnòstic a conductors en carretera del que es té constància.  
 
 

Barcelona, 27 de novembre de 2019. Més d’un milió i mig de conductors catalans presenta deficiències 
en ametropia (miopia i hipermetropia), el que dificulta que vegin amb nitidesa senyals o marques 
viàries, així com el càlcul correcte de distàncies de seguretat, la velocitat d’altres vehicles i, en 
conseqüència, s’alteren els temps de reacció. El 13% presenta dificultats de visió en condicions òptimes 
d’il·luminació, percentatge que augmenta fins al 36,5% en situacions de baixa il·luminació. Davant un 
enlluernament, el 46% dels conductors triga més de 20 segons en recuperar totalment la visió central i 
el 26% dels conductors presenta deficiències en campimetria (vista lateral). Aquests són alguns dels 
resultats del macroestudi ‘in vivo’ realitzat per Essilor, la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial) i el 
Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universitat de València, amb la col·laboració de 
Cepsa i avalat pel Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), a 1.215 conductors a 
Catalunya.  

Aquesta iniciativa, emmarcada en l’acord global entre Essilor, companyia líder mundial en lents 
oftàlmiques, i la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), per conscienciar els conductors sota el lema 
“La seguretat viària comença per una bona visió” posada en marxa l’any passat, consisteix, per una banda, 
en un estudi d’opinió sobre hàbits, creences i actituds sobre la visió i conducció i, per una altra, en la 
investigació per aprofundir i conèixer realment l’estat de la salut visual dels conductors catalans a través 
d’unes proves visuals específiques per a la conducció, complementàries a l’examen visual habitual que 
realitzen els professionals de la visió.  
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A Catalunya, una de les principals causes de mortalitat i lesivitat són els accidents de trànsit. Segons xifres 
oficials dels últims anys, més de 36.000 persones són víctimes d’accidents de trànsit anualment a 
Catalunya, de les quals unes 300 moren, sent la mala salut visual una de les seves principals causes.  

Per a l’elaboració d’aquest estudi, s’han mesurat capacitats visuals per a la conducció tan rellevants com 
l’agudesa visual binocular de lluny, la sensibilitat al contrast, la capacitat de recuperació davant un 
enlluernament, la percepció cromàtica i el camp visual, entre altres variables, amb la col·laboració de 
Cepsa que ha cedit les seves Estacions de Servei per poder desenvolupar les proves. Es tracta de l’estudi 
més gran amb proves de diagnòstic realitzat a conductors en carreteres catalanes.   

“Amb els desplaçaments per les festivitats nadalenques a tocar, és fonamental que els conductors siguin 
conscients de la importància d’una bona visió al volant per a la seguretat de tots, ja que el 90% de les 
decisions que es prenen durant la conducció venen donades per la visió”, explica Pedro Cascales, Country 
VP Essilor España.  

En paraules d’Alfons Bielsa, president del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), 
“estem encants de formar part d’aquesta iniciativa, amb la que compartim el mateix interès per 
conscienciar els conductors de la importància de revisar-se la visió anualment. Els problemes de visió són 
fàcilment detectables i la majoria, corregibles i, per tant, el seu tractament és fonamental per a una 
conducció sense riscos”. 

Ametropia  

Una de les principals conclusions de les proves realitzades és que el 38,8% dels conductors catalans 
presenta deficiències en ametropia (miopia o hipermetropia) el que dificulta que vegin amb nitidesa 
senyals o marques viàries, així com el càlcul erroni de distàncies de seguretat, velocitat d’altres vehicles i, 
en conseqüència, dels temps de reacció. 

 

Agudesa visual  

El 36,5% dels conductors presenta dificultats de visió en situacions de baixa il·luminació. Això afecta la 
seva capacitat d’adaptació i reacció en situacions com a l’alba o al capvespre, a més de complicar la 
conducció en condiciones climatològiques adverses. És important destacar també que la conducció 
nocturna amb mala visió és un clar risc ja que redueix l’agudesa visual en un 70% i la captació de la 
profunditat pot arribar a ser 7 vegades menor.  

Segons el professor Luis Montoro, president de Fesvial i Catedràtic de Seguretat Viària de la Universitat 
de València, afirma que “els accidents de trànsit nocturns són els que registren una letalitat més elevada 
i el 27,% dels sinistres a la carretera es produeix en condicions d’il·luminació insuficient. Sens dubte, la 
conducció nocturna amb mala visió és un clar risc, ja que redueix l’agudesa visual en un 70% i la capacitat 
de la profunditat pot arribar a ser 7 vegades menor”. 

En condicions òptimes d’il·luminació, el 13% també tindria dificultats, el que suposa la detecció tardana 
d’estímuls, un esforç més gran en la interpretació dels senyals de trànsit o dificultat en l’estimació de 
distàncies o velocitat d’altres vehicles.  
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Enlluernament 

En el cas d’enlluernament per un altre vehicle, la capacitat de recuperació és clau. En la realització 
d’aquesta prova, es va comprovar que el 45,5% dels conductors triga més de 20 segons en recuperar 
totalment la visió central després d’un enlluernament. Els conductors professionals, per la seva banda, 
mostren un temps de recuperació mitjà inferior que els conductors no professionals.  

El tema de l’enlluernament té especial rellevància si tenim en compte que a 120 km/h, un temps de 
recuperació de només 5 segons, significaria recórrer 170 metres sense una visió correcta. El professor 
Montoro comenta en aquest punt que “les primeres hores del matí o de la tarda, la conducció nocturna 
en carreteres de doble sentit, les entrades i sortides de túnels o situacions amb un canvi d’il·luminació 
brusc poden deixar la nostra visió bloquejada durant un temps, amb els riscos per a la nostra seguretat i 
la de la resta d’usuaris que això pot comportar”.  

 

Campimetria  

Analitzant la campimetria, extensió del camp visual de l’ull, des dels 45° als 100°, el 26% dels conductors 
presenta deficiències, el que suposa dificultats per gestionar situacions de trànsit com interseccions, 
canvis de carril o avançaments. Els problemes de campimetria tenen especial rellevància en els 
atropellaments a vianants (la majoria per irrupció lateral), entorpeix la visió dels retrovisors, incrementa 
l’angle mort i dificultat el camp visual a mesura que augmenta la velocitat.  

Amb relació a això, el professor Montoro comenta que “hi ha una important disminució natural de 
l’amplitud del camp visual a altes velocitats a causa de l’efecte túnel (a 65km/h el camp visual és de 70°; 
a 100 km/h és de 42°; a 130 km/h es redueix a 30°). Si a això se li sumen problemes de campimetria en el 
conductor, el risc d’accident es multiplica”. 

_____________________________________________________________________________________ 

Sobre Essilor  

Essilor és la companyia líder mundial en lents oftàlmiques i té com a objectiu oferir les millors solucions visuals a 
través de la innovació tecnològica per ajudar els 4.500 milions de persones amb necessitats oculars en tot el món. 
Essilor inverteix més de 200 milions d’euros a l’any en R+D+i per desenvolupar producte que ajudin en la seva missió 
de ‘Millorar vides, millorant la visió’. La companyia es troba per sèptim any consecutiu entre les “100 companyies 
més innovadores del món” segon la llista Forbes. Algunes de les marques que Essilor comercialitza al mercat 
espanyol són Varilux®, Transitions® y Eyezen®.  

Sobre Fesvial 

La Fundación para la Seguridad Vial és una organització sense afany de lucre que té com a objectiu fonamental la 
prevenció dels accidents de trànsit, promoure la mobilitat sostenible, la formació en seguretat i educació viària i 
l’estudi de la sinistralitat, així com la investigació d’estratègies més adequades per a la prevenció dels riscos viaris. 
Una de les seves línies d’actuació prioritàries és realitzar estudis que permetin un coneixement més acurat de temes 
claus en matèria de trànsit i que possibilitin també un coneixement rigorós i científic dels diferents temes claus per 
a la seguretat viària.  

Sobre l’INTRAS de la Universitat de València  

L’INTRAS (Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial) és l’únic institut de Seguretat Viària que hi ha a les 
universitats espanyoles. És un centre multidisciplinari, amb programes de doctorat i màsters propis en seguretat 
viària. Els seus investigadors han escrit nombrosos llibres, articles científics i han desenvolupat una gran quantitat 
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de projectes d’investigació, nacionals i internacionals, en el camp de trànsit, mobilitat i seguretat viària. Han rebut 
més de 50 premis per la seva activitat d’R+D.  

 

Sobre el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) 

És una corporació la finalitat de la qual és vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades respongui als 
interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional i especialment garantir el compliment 
de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones 
usuàries i consumidores dels serveis professionals, vetllant per la salut visuals dels ciutadans.  

 

Sobre Cepsa 

Cepsa és una companyia energètica global, que opera de manera integrada en totes les fases de la cadena de valor 
dels hidrocarburs, a més de fabricar productes a partir de matèries primeres d’origen vegetal i comptar amb 
presència en el sector de les energies renovables. Compta amb 90 anys d’experiència i un equip de prop de 10.000 
professionals, amb excel·lència tècnica i capacitat d’adaptació. Està present en els cinc continents a través de les 
seves àrees de negoci d’Exploració i Producció, Refino, Química, Comercialització, Gas i Electricitat, i Trading.  
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