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1_ INTRODUCCIÓ

Lamentablement els 
accidents de trànsit continuen 
sent una de les primeres 
causes de mortalitat i lesivitat 
a Catalunya. Segons les xifres 
dels últims anys, gairebé 300 
persones moren a l’any a ciutats 
i carreteres catalanes i més de 
36.000 persones són víctimes 
d’accidents de trànsit. 

Entre les múltiples causes 
que expliquen la sinistralitat 
viària, estan les relacionades 
amb la salut en general i, 
específicament, amb les 
derivades de la salut visual. 
Qualsevol defecte o problema 
en la visió pot dificultar la 
conducció i, fins i tot, pot 
arribar a ser la causa directa 
que origini un accident de 
circulació. Els estudis indiquen 
que aproximadament el 90% 
de les decisions que prenen els 
conductors són a partir a les 
informacions que els hi arriba 
per la visió. 

L’OMS calcula que al voltant 
de 1.300 milions de persones 
viuen al món amb alguna 
forma de deficiència de la visió 
-llunyana o propera-, moltes 
de les quals són conductors 
habituals, amb el risc que això 
pot derivar. De fet el 2017 la 
FIA (Federació Internacional 
de l’Automòbil) va incorporar 
la revisió de la visió com una 

36.000
són les víctimes 
d’accidents de 

trànsit a Catalunya 
cada any

OMS
1.300 milions de 

persones viuen al món 
amb alguna forma de 

deficiència visual

300
persones moren a l’any 
en ciutats i carreteres 

catalanes per sinistralitat

de les seves regles d’or al 
considerar-la un aspecte 
clau en matèria de seguretat 
viària. En aquest context, amb 
finalitats preventives, és de 
gran importància conèixer quin 
és l’estat de salut visual dels 
conductors catalans.

Essilor, companyia líder 
mundial en lents oftàlmiques, 
té com un dels seus objectius 
millorar vides, millorant la visió, 
i amb aquest compromís va 
decidir unir-se a la Federació 
Internacional de l’Automòbil 
(FIA) per conscienciar els 
conductors sobre la importància 
d’una bona visió quan es 
condueix un vehicle amb motor 
a través de la iniciativa ‘La 
seguretat viària comença per 
una bona visió’. 

Com a resultat d’aquesta 
unió, Essilor va posar en 
marxa el 2018 una campanya 
de conscienciació amb la 
col·laboració del RACE, soci 
fundador de la FIA a Espanya i 
de CEPSA.

Aquesta campanya va 
consistir en la realització 
de l’estudi d’opinió Visió 
i Conducció: hàbits i 
percepcions sobre la relació 
entre visió i conducció, en 
què van participar 3.026 
conductors catalans i la 
posterior comunicació a les 
1.500 estacions de servei de 
CEPSA a Espanya.

En aquest context, Essilor 
ha decidit aquest any fer 
un pas endavant i, a més a 

més de realitzar un estudi 
d’opinió sobre hàbits, creences 
i actituds sobre visió i 
conducció, ha complementat la 
investigació per profunditzar 
i conèixer realment l’estat 
de la salut visual dels 
conductors catalans a través 
de la realització d’unes 
proves visuals específiques 
per a la conducció, totalment 
complementàries a l’examen 
visual habitual que fan els 
professionals de la visió. 
Aquestes proves han estat 
realitzades a un ampli 
col·lectiu de persones per 
poder conèixer quins grups 
de conductors presenten 
determinats problemes visuals 
i, en aquest cas, detectar en 
quines àrees es produeixen 
aquestes deficiències. 

Per realitzar aquests 
estudis, Essilor i el Col·legi 
Oficial d’Òptics Optometristes 
de Catalunya ha comptat 
amb FESVIAL (Fundació per 
la Seguretat Viària) i INTRAS 
(Institut d’Investigació en 
Trànsit i Seguretat Viària de la 
Universitat de València) i amb 
l’espai cedit per les estacions 
de servei de CEPSA per poder 
desenvolupar les proves 
visuals. 

A més a més, aquest treball 
d’investigació ha estat avalat 
pel Col·legi Oficial d’Òptics 
Optometristes de Catalunya, 
coneixent els resultats 
d’aquest, vol contribuir en la 
conscienciació dels conductors 
sobre la importància d’una 
bona salut visual a la carretera.
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2_ OBJECTIUS DELS ESTUDIS
Els objectius fonamentals d’aquesta iniciativa 
consisteixen en:

  Conèixer els hàbits, actituds i creences que 
mantenen els conductors catalans respecte 
a la visió i la seguretat viària, a través d’un 
estudi d’opinió.

  Realitzar un diagnòstic dels principals 
paràmetres de salut visual dels conductors 
catalans, mitjançant unes proves visuals 
específiques per a la conducció, totalment 
complementàries a l’examen visual habitual 
que realitzen els professionals de la visió.

  Determinar si existeixen o no relacions 
significatives entre les diferents variables 
avaluades en ambdues anàlisis. 

2.1_  Objectius específics de l’estudi d’opinió
Els objectius específics de l’estudi, amb relació a l’anàlisi d’hàbits, 
actituds i creences dels conductors catalans, són les següents:

  Determinar la importància assignada a 
la mala visió com a factor de risc en la 
seguretat viària. Valoració en comparació amb 
altres situacions de risc i creences sobre la 
possibilitat de provocar accidents.

  Autopercepció de la qualitat de visió que 
creuen tenir els conductors.

  Conèixer en quin grau s’utilitzen els sistemes 
de correcció visual (ulleres i/o lents de 
contacte) o quant temps ha passat des de 
l’última revisió visual.

  Freqüència de problemes o incidents 
de visió mentre es condueix un vehicle: 
enlluernaments, picor d’ulls o visió borrosa.

9

2.2_  Objectius específics de 
l’estudi de proves de 
diagnòstic

Alhora, en l’estudi de diagnòstic de la salut 
visual dels conductors catalans, s’han 

analitzat els següents paràmetres, descrits de 

manera molt sintètica:

  Ametropia: Avalua el defecte refractiu 

(miopia o hipermetropia) que impedeix que 

les imatges s’enfoquin correctament sobre 

la retina.

  Agudesa visual: L’agudesa visual indica 

quina és la qualitat visual del conductor, 

tant fotòpica (condicions en llum diürna), 

com mesòpica (condicions de baixa 

il·luminació).

  Campimetria: Mesurament de l’extensió del 

camp visual de l’ull, des dels 45° als 100°. 

  Enlluernament: Mesura els segons que 

triga una persona a recuperar la visió 

central després de mirar durant 10 segons a 

la llum.

Tots els paràmetres 
analitzats són de gran 
rellevància per a la 
conducció i, per tant, per 
la seguretat viària. La 
vista és la principal font 
d’informació per a la presa 
de decisions del conductor. 

Tal com ja s’ha indicat, gairebé el 90% de tota 
la informació necessària per conduir amb 
seguretat es percep a través dels ulls. Una 
informació visual inadequada, incorrecta o 
imprecisa pot ser la causa d’un accident. 



 Univers: Conductors de vehicles.
 Àmbit: Catalunya.
  Metodologia de l’enquesta/prova: Entrevistes presencials 
mitjançant un qüestionari estructurat i proves de diagnòstic 
de visió.
  Mostra: 1.215 conductors, el que garanteix un error mostral 
màxim del +/-2,87%, per un nivell de confiança del 95,5% 
(sent p=q=50%).
  Dates: El treball de camp es va realitzar en dues onades, la 
primera, entre els dies 25 i 30 de març, i la segona onada, 
entre els dies 3 i 27 de juny, ambdues en el 2019. 

CARACTERÍSTIQUES  METODOLÒGIQUES
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3_ METODOLOGIA

Tant l’estudi d’entrevistes personals com l’estudi de proves de 
diagnòstic, es va realitzar a persones conductores seleccionades 
a l’atzar, que omplien de carburant el dipòsit d’un automòbil, en 
diferents estacions de servei de Catalunya. 

En primer lloc, es recollia informació sobre els hàbits, 
actituds i creences de visió i conducció mitjançant 
un qüestionari informatitzat, per posteriorment dur 
a terme les diferents proves de diagnòstics de 
la visió, a través d’un instrument de tecnologia 
exclusiva Essilor, anomenat Visiosmart, que 
permet realitzar i avaluar diferents tipus de 
proves de visió en funció d’uns protocols 
preprogramats. Totes les proves d’aquests 
protocols provenen d’uns models que compten 
amb el reconeixement i l’aprovació dels experts en 
visió. 

La mostra finalment obtinguda per realitzar l’estudi va estar 
formada per 1.215 conductors, amb les següents característiques:

Visió i percepció de risc:

  Pels conductors catalans una bona salut visual és de vital 
importància per conduir un vehicle i per la seguretat viària.

  Una mala visió és considerada com la situació que implica un 
major risc per a la seguretat viària, per davant de situacions tan 
objectivament perilloses com “conduir després d’haver begut dues 
cerveses” o “conduir utilitzant el mòbil”. 

  Aquesta percepció sobre el risc que implica una mala visió per a la 
seguretat viària és més pronunciada si cap a mesura que augmenta 
l’edat del conductor. 

  En aquesta mateixa línia, vuit de cada deu conductors consideren 
que existeix molta probabilitat que una mala visió pot provocar un 
accident de trànsit.

  Aquesta última opció és més intensa entre conductors que utilitzen 
sistemes de correcció visual i es produeix de manera més tènue 
entre els conductors que no es revisen la vista. 

4_ RESULTATS

4.1_  Resultats de l’estudi d’opinió

Els principals resultats de l’estudi d’opinió sobre hàbits, actituds i 
creences sobre visió i conducció van ser els següents:

Valoració de la perillositat en diferents situacions de risc

Conduir amb mala visió ocular

Conduir després d’haver begut 
dues cerveses

Conduir utilitzant el mòbil

Conduir amb el llum fos
 
Conduir amb un neumàtic desgastat

 
Superar en 20 km/h la velocitat 

permesa en autopistes i autovies

4,83

1 2 3 4 5

4,55

4,48

3,73

3,52

3,14

           Res perillosa                                                  Molt perillosa

comunicacio
Resaltado
per a la seguretat
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Autopercepció de la qualitat de visió:

  Un de cada cinc conductors catalans reconeix tenir problemes 
de visió. En concret, el 18,4% valora la seva visió pròpia com 
regular o dolenta.

  La valoració de la visió pels conductors és més negativa a 
mesura que s’incrementa l’edat del conductor.

  Com s’analitzarà posteriorment amb més detall, s’observa que 
els conductors que valoren negativament la seva visió obtenen 
també pitjors resultats en les proves de diagnòstic de visió.

Autoevaluació de la qualitat de la visió

Molt bona

Bona

Normal

Regular

Mala

17,2%

0

44,1%

19,3%

11,6%

6,8%

A
U

TO
E

V
A

LU
A

C
IÓ

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

18,4%

PERCENTATGE

Revisió de la vista i sistemes de correcció visual:
 

  Els conductors catalans semblen mostrar-se molt preocupats per 
la seva salut visual, ja que només el 14,9% reconeix no realitzar-
se revisions visuals. Tanmateix, el 21,3% dels conductors fa dos 
anys o més que no es revisa la visió, quan la recomanació és fer-
ho una vegada a l’any.

  Lògicament, s’incrementa el percentatge de conductors que es 
revisa la visió en les franges de més edat. 

  Els conductors que no es realitzen revisions visuals valoren 
com menys perillós una conducció amb mala visió ocular, en 
comparació amb els conductors que sí  que superen les revisions 
visuals.

  Les dades obtingudes indiquen que gairebé la meitat dels 
conductors, el 45,3%  utilitza algun sistema de correcció visual 
(ulleres, lents de contacte o ambdós).

  Entre els conductors que utilitzen sistemes de correcció visual, 
la gran majoria usen ulleres (87,8%), i una petita minoria que fan 
servir lents de contacte (6,6%) o tots dos sistemes (5,7%).

 L’ús dels sistemes de correcció visual és més freqüent entre:

· Conductors de més edat.
· Conductores (sexe femení).
·  Conductors que obtenen pitjors resultats en les proves de 
diagnòstic visual amb Visiosmart.

Com valora la seva visió?

comunicacio
Resaltado
qualitat de la visió
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  El 25,3% dels conductors indica que és 
enlluernat per un altre vehicle amb molta o 
bastant freqüència.

  El 15,2% dels conductors afirma que pateix 
enlluernaments de manera habitual en 
sortir d’un túnel.

  És important destacar que els 
enlluernaments provoquen accidents 
d’una alta letalitat i tenen tres causes 
fonamentals: l’estat dels llums dels 
vehicles, la il·luminació de l’entorn i els 
problemes de visió del conductor.

  El 8,5% dels conductors afirma que pateix 
amb freqüència picor/coïssor d’ulls mentre 
condueix.

  El 5,5% dels conductors catalans diu que 
condueix freqüentment amb visió borrosa.

  Els conductors amb deficiències en 
agudesa visual pateixen amb més 
freqüència problemes de visió borrosa.

25,3%
és enllumenat  per 

un altre vehicle amb 
freqüència

8,5%
pateix amb freqüència 

picor/coïssor d’ulls

Problemes o incidents de visió mentre es 
condueix: 4.2_  Resultats de l’estudi de proves de 

diagnòstic
 
De manera molt sintètica, els principals resultats de l’estudi de 

diagnòstic de la salut visual dels conductors catalans van ser els 
següents:

_ Ametropia

L’ametropia mesura un possible defecte refractiu que dificulta el 
correctament enfocament de les imatges sobre la retina. En aquesta 
prova els resultats possibles són: emmetropia, en què el conductor 
no presenta cap defecte refractiu, o ametropia, que pot implicar una 
miopia o bé una hipermetropia.

Principals resultats de l’estudi:
  El 38,8% dels conductors catalans presenta deficiències en la 
prova d’ametropia (miopia o hipermetropia).
  El nombre de conductors que consideren que no tenen una 
bona visió en les entrevistes personals es correspon amb els 
que objectivament pateixen amb més freqüència defectes 
refractius en la prova d’ametropia.

38,8%
dels conductors 

catalans presenta  
una mala visió
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19,7%
dels accidents són 

per abast.

DADES D’ACCIDENTALITAT AMB POSSIBLE RELACIÓ:

6,4%
dels accidents 

són per xocs amb 
obstacles.

3,2%
dels accidents 

són per col·lisions 
frontals.

Conseqüències per a la 
seguretat viària:

  Dificultats per veure amb 
nitidesa senyals, marques 
viàries, obstacles, vianants, 
altres vehicles, etc.

  Interpretació incorrecta de 
les indicacions o senyals 
realitzades per altres usuaris 
de la via (conductors, vianants, 
agents de trànsit, etc.).

  Estimació errònia de les 
distàncies de seguretat, 
velocitat d’altres vehicles, i, en 
conseqüència, dels temps de 
reacció.

  Un esforç més gran en la 
interpretació de les situacions 
viàries que tenen com a 
conseqüència un elevat 
increment de la tensió física 
i mental i un augment de la 
fatiga i l’estrès en la conducció.

Especial atenció a:

  Conductors de més edat.
  Conducció en situacions de 
trànsit agitat o elevat, com els 
accessos a zones urbanes.
  Conducció en autovies o 
autopistes (errors de lectura 
de la senyalització, errors 
en el càlcul de distàncies i 
trajectòries, etc.).
  Avançaments (errors en 
els càlculs de distàncies i 
velocitats).
  Gestió de corbes, accés a 
rotondes, trams sinuosos, etc.,  
(errors de càlcul en distàncies i 
trajectòries).
  Carreteres secundàries amb 
un baix manteniment de la 
senyalització.

_ Agudesa visual

L’agudesa visual fotòpica indica quina és la qualitat visual de 
l’usuari en condicions de llum diürna, i l’agudesa visual mesòpica 
indica la qualitat de visió en condicions de baixa il·luminació, per 
exemple durant la nit o quan hi ha boira o pluja.

Principals resultats de l’estudi:
  El 13,1% dels conductors catalans presenta dificultats de visió, 
fins i tot en condicions òptimes d’il·luminació (deficiència en 
agudesa visual fotòpica).
  El 36,5% dels conductors presenta dificultats de visió en 
situacions de baixa il·luminació (deficiència en agudesa visual 
mesòpica).
  Els conductors amb resultats dolents en agudesa visual són 
més grans que els que obtenen bons resultats.
  Els conductors professionals obtenen millors 
resultats en les proves d’agudesa visual que la 
resta de conductors.
  Els conductors que consideren que no tenen 
una bona visió presenten amb més freqüència 
deficiències en l’agudesa visual, tant fotòpica 
com mesòpica.

36,5%
presenta dificultats 

de visió en situacions 
de baixa 

il·luminació 

13,1%
dels conductors 

presenta deficiència 
en agudesa visual 

fotòpica
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Campimetria

19

27,5%
dels accidents 

es produeixen en 
condicions d’il·luminació 

insuficient.

13,2%
dels accidents amb visibilitat 
reduïda són atropellaments 

a vianants i dona lloc als 
accidents més greus de 

ciclistes. 

Els accidents de 
trànsit nocturns 

són els que tenen 
una letalitat més 

elevada.

DADES D’ACCIDENTALITAT AMB POSSIBLE RELACIÓ:

Conseqüències per a la seguretat 
viària:

  Dificultats per adaptar-se de 
manera adequada a condicions amb 
poca il·luminació (al capvespre, a 
l’alba, amb pluja i/o boira, etc.).
  Detecció tardana d’obstacles, 
vianants, altres vehicles, 
senyalització, etc.
  Un esforç més gran per a la 
interpretació de les situacions de 
trànsit, el que incrementa la tensió 
física i mental, i augmenta la fatiga 
de manera perillosa. 
  Dificultats en l’estimació de 
distàncies, de les velocitats d’altres 
vehicles i, en conseqüència, dels 
temps de reacció.
  Problemes en la captació de 
la informació del tauler de 
comandaments del vehicle.
  És important destacar que la 
conducció nocturna amb mala visió 
és un risc: es redueix l’agudesa 
visual en el 70% i la captació de 
la profunditat pot arribar a ser set 
vegades menor.

Especial atenció a:

   Conductors de més edat.
   Circulació a la nit.
   Circulació al voltant de centres 
escolars i zones d’oci per a menors. 
   Situacions de baixa il·luminació de 
passos de vianants.
   Situacions de senyalització 
excessiva i/o senyalització 
complexa.
   Conducció en situacions 
climatològiques adverses.

_ Campimetria
La campimetria mesura l’extensió del camp visual de l’ull, des dels 

45° als 100°.

Principals resultats de l’estudi:
  El 25,6% dels conductors catalans presenta deficiències 
en campimetria.
  Els conductors amb bons resultats en campimetria són 
més joves que els que obtenen resultats dolents.
  Entre aquells conductors que consideren que no tenen 
una bona visió, s’incrementa el percentatge de casos 
amb defecte en campimetria.

25,6%
dels conductors 

catalans presenta 
deficiències en 

campimetria
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DADES D’ACCIDENTALITAT AMB POSSIBLE RELACIÓ:

13,2%
dels accidents són 
per atropellaments 

a vianants (la 
majoria per irrupció 

lateral). 

8,8%
dels accidents 

són por col·lisions 
laterals.

Les col·lisions 
laterals solen ser 
molt greus per la 
menor seguretat 

passiva dels 
vehicles en aquesta 

zona.

Els conductors 
més grans tenen 
més xocs laterals 
per la reducció 
del seu camp 

visual.

Conseqüències per a la 
seguretat viària:

  Dificultats per gestionar 
situacions de trànsit en 
interseccions, canvis de carril o 
avançaments.

  Disminució de l’amplitud del 
camp visual a altes velocitats, 
que s’uneix a la que ja es 
produeix de forma natural per 
l’efecte túnel: a 65 km/h el 
camp visual és de 70°; a 100 
km/h és de 42°; a 130 km/h es 
redueix a 30°.

  Distorsió sensitiva de la 
velocitat, especialment per la 
captació deficient d’estímuls 
laterals.

  Dificultat en la visió de 
retrovisors i increment de 
l’angle mort.

  Lectura distorsionada o no 
lectura de la senyalització.

  Problemes de detecció de 
senyals i estímuls laterals.

Especial atenció a:

  Conductors de més edat.
  Conducció en vies urbanes 
i especialment en les 
interseccions.
  Entorns compartits amb VMP 
(bicicletes, patinets, etc.).
  Conducció en vies d’alta 
velocitat o circulació a 
velocitats elevades.
  Les vies compartides amb 
motoristes.
  Circulació al voltant de centres 
escolars i zones d’oci de 
menors.

_ Enlluernament

La prova d’enlluernament mesura els segons que triga una persona 
a recuperar la visió central després de mirar una llum durant 10 
segons.

Principals resultats de l’estudi:
  El 45,5% dels conductors catalans triga més de 20 segons en 
recuperar totalment la visió central després d’un enlluernament 
i l’11,5% té problemes seriosos de recuperació total de la visió. 
  A partir dels 45 anys s’incrementa de manera notable el temps 
de recuperació, i a mesura que avança l’edat del conductor 
resulta més evident.
  Les dones presenten un temps mitjà de recuperació més gran 
que el dels homes.
  Els conductors professionals mostren un temps mitjà de 
recuperació menor que els conductors no professionals.
  El temps mitjà de recuperació és inferior entre els conductors 
que condueixen sis o set dies a la setmana, enfront dels que 
condueixen menys dies.

45,5%
dels conductors triga més 
de 20 segons en recuperar 
totalment la visió central 

després d’un 
enlluernament 

comunicacio
Resaltado
per a la 
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DADES D’ACCIDENTALITAT AMB POSSIBLE RELACIÓ:

5-15%
dels accidents 

nocturns 
està implicat 

l’enlluernament

40%
de les defuncions 

es produeix 
en accidents 

nocturns.

Els accidents a 
conseqüència d’un 
enlluernament són 
d’una gran letalitat.

Conseqüències per a la seguretat 
viària:

  Pèrdua  greu de visió durant 
la conducció. Per exemple, a 
50km/h un temps de recuperació 
de només 5 segons implica 
recórrer 70 metres sense la visió 
adequada. A 120km/h, un temps 
de recuperació de 5 segons 
significa recórrer 170 metres 
sense la visió adequada. 

  Dificultats importants de gestió 
de la conducció segura en les 
situacions següents:

-  Sol a baixa alçada (primeres 
hores del matí i capvespre)

-  Conducció de nit, sobretot en 
vies de doble sentit.

-  Entrades i sortides de túnels, 
canvis de via il·luminada a no 
il·luminada.

-  Situacions en què es 
produeixen canvis bruscos 
d’il·luminació: garatges, etc.

Especial atenció a:

  Conductors de més edat.
  Circulació  a determinades hores 
del dia (primeres hores del matí i 
capvespre).
  Circulació en determinats punts 
crítics (entrades i sortides de 
túnels).
  Circulació nocturna, 
especialment amb trànsit intens.

En síntesi, es pot afirmar que la presa de 
decisions quan es condueix un vehicle amb 
motor, a banda d’altres variables, té una relació 
molt estreta amb la informació que rep el 
conductor per la vista. En aquest context, la 
investigació realitzada ha tingut com a objectiu 
poder arribar a conèixer l’opinió i els hàbits dels 
conductors catalans en relació amb algunes 
qüestions importants d’aquest tema, així com fer 
una exploració objectiva de l’estat de la visió a 
un grup important de conductors, amb la finalitat 
de poder tenir més dades i informació d’una 
dimensió tan rellevant per a la seguretat viària i 
la prevenció dels accidents de trànsit. 



Estudi realitzat per:

Usuario
Nota adhesiva
Contraportada mismo color azul que la portada




