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 Dossier de premsa  

                                                                        28/03/2012 

 
                                                                                                                         
1. Característiques generals de la Setmana Santa 2012 

 
El Servei Català de Trànsit, en col·laboració amb la Divisió de Trànsit dels 
Mossos d’Esquadra, posa en marxa el dispositiu especial de trànsit amb 
motiu de la Setmana Santa 2012 a partir de divendres, 30 de març, a les 
15.00 h i fins el dilluns 9 d’abril a les 24.00 h.  
 
Convé destacar que la Setmana Santa és un dels períodes festius de l’any que 
registra més mobilitat i complicacions viàries al conjunt d’autopistes i carreteres 
de Catalunya. Com que les previsions meteorològiques apunten que en general 
aquesta Setmana Santa farà bon temps, l’SCT preveu que en aquest període 
festiu hi haurà una mobilitat similar a la de l’any passat, tot i que amb una 
lleugera tendència a la baixa. La Setmana Santa es dividirà en aquestes dues 
fases: 

 
Primera fase: des de les 15.00 h de divendres, 30 de març, fins 
a les 24.00 h de diumenge, 1 d’abril. Dóna cobertura a la primera 

sortida de la Setmana Santa des de divendres i fins dissabte al migdia, 
coincidint amb el començament de les vacances escolars i universitàries. A 
la Setmana Santa 2011, en aquesta primera operació sortida en què es 
barreja mobilitat obligada i d’oci, es van mobilitzar 504.768 vehicles des de 
l’àrea metropolitana de Barcelona. El diumenge d’aquest primer cap de 
setmana, l’1 d’abril, hi haurà un retorn parcial de vehicles cap a la zona de 
la capital catalana.  

 
Segona fase: es concentra en els dies festius propis de la Setmana 
Santa. S’inicia el Dijous Sant, 5 d’abril, a les 15.00 h i finalitza el 

Dilluns de Pasqua, 9 d’abril, a les 24.00 h. És la fase que presenta més 
problemes de mobilitat perquè la majoria de moviments són d’oci. 
L’operació sortida d’aquesta segona fase serà entre les 15.00 h de dijous i 
les 15.00 h de divendres, i a la Setmana Santa 2011 van mobilitzar-se 
352.083 vehicles des de Barcelona i la seva àrea d’influència. A més, en 
aquesta segona fase hi haurà l’operació retorn d’aquesta Setmana Santa al 
llarg de la tarda del diumenge 8 i tot el dilluns 9 d’abril. L’any passat van 
retornar un total de 605.018 vehicles. 

 
La Setmana Santa és una operació especial de trànsit de transició de la 
mobilitat d’hivern cap a la d’estiu i tot apunta que la distribució geogràfica dels 
desplaçaments serà, sobretot, cap a les zones de platja, com la Costa 
Daurada i la Costa Brava, cosa que afectarà els corredors viaris costaners. Tot i 
això, les darreres nevades mantindran diverses estacions d’esquí obertes i 
aquesta destinació de muntanya també pot registrar afluència. 
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2. Previsió de vies i horaris més conflictius de la 
Setmana 2012 
 
La xarxa viària catalana té una capacitat que esdevé insuficient per absorbir el 
volum de circulació en determinats punts i carreteres i franges horàries, i per 
aquest motiu es registren congestions en operacions especials com la de 
Setmana Santa.  
 

 
Durant la primera fase d’aquesta Setmana Santa, l’horari en què 
es preveu més mobilitat serà:  
 
 

 
SORTIDA 
- Divendres, 30 de març, de les 17.00 a les 20.00 h 
- Dissabte, 31 de març, de les 11.00 a les 13.00 h  
 
RETORN PARCIAL 
- Diumenge, 1 d’abril, de les 19.00 a les 22.00 h 

 
 
Durant la segona fase, les hores amb més desplaçaments seran: 
 

SORTIDA 
- Dijous, 5 d’abril, de les 17.00 a les 21.00 h 
- Divendres, 6 d’abril, de les 11.00 a les 15.00 h 

 
RETORN 
- Diumenge, 8 d’abril, de les 16.00 a les 23.00 hores 
- Dilluns, 9 d’abril, de les 11.00 a les 23.00 

 
 
 
Pel que fa les vies i trams que podran concentrar més mobilitat i, 
per tant, retencions són:  
 
 

 
SORTIDA  
 

- AP-7  La Roca del Vallès i Martorell 
- C-16 Cercs – Guardiola de Berguedà 
- N-145 La Seu d’Urgell – Andorra 
- N-340  L’Arboç – El Vendrell – Coma-ruga 
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RETORN 
 

- A-2 Tàrrega – Castellolí – El Bruc – Esparreguera  
- AP-7   Sant Celoni – La Roca del Vallès  
- AP-7   El Vendrell –  Vilafranca del Penedès – Martorell – El Papiol     
- C-31    Platja d’Aro – Calonge – Palamós     
- N-340  Roda de Barà – Torredembarra – Creixell – El Vendrell   
- C-14    Organyà 

 
Convé destacar que, segons dades de l’SCT, l'N-340 va concentrar el 60% de 
les retencions de l'operació sortida de la segona fase de la Setmana Santa 
2011 i, a la tornada, l’autopista AP-7 i l’autovia A-2 van aglutinar el 50% de les 
congestions registrades, i l'N-340 el 10%. 
 
 
3. Obres 
  

  

Hi ha punts de la xarxa viària catalana en els quals 
s’estan fent obres. Malgrat que els treballs s’aturen en 
període festiu, no s’ha d’oblidar que les vies següents 
tindran diverses afectacions, com pot ser l’amplada de la 
plataforma, amb carrils més estrets i revolts en els quals 
quedarà limitada la velocitat i que, per tant, poden 
comportar trams de circulació amb retencions. 
Destaquem les següents:  

  
DEMARCACIÓ  OBRES  

BARCELONA  

C-58 construcció del carril BUS – VAO entre Ripollet i 
Barcelona; 
C-25 obres de desdoblament, entre les Oluges i Sant 
Sadurní d’Osormort;  
C-17 remodelació de l’enllaç entre Montcada i Reixac i 
Parets del Vallès  

GIRONA  C-25 desdoblament entre Viladrau i Riudellots de la Selva  
C-63 desdoblament a Santa Coloma de Farners  

TARRAGONA A-7 desdoblament entre l'Almadrava i  l'Hospitalet de l’Infant. 
T-11 remodelació de traçat a Tarragona  

  
 
4. Mesures especials d’ordenació de sortida i retorn 
 
Les mesures especials d’ordenació establertes tenen com a objectiu  
facilitar i millorar al màxim la circulació en les vies i els trams. Per 
aquesta Setmana Santa s’han previst les mesures següents: 
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Retorn 1a fase: diumenge 1 d’abril 
 

DIA VIA SENTIT TRAM TIPUS DE MESURA 

C-16 SUC BALTARGA – BAGÀ  ANUL·LACIÓ DE CARRIL 

C-16 SUD CERCS – BERGA ANUL·LACIÓ VIES LENTES 

C-16 SUD CRUÏLLA BERGA CARRIL ADDICIONAL 

C-55 SUD CASTELLGALÍ – MANRESA ANUL·LACIÓ VIES LENTES 

AP-7 NORD VILAFRANCA PENEDÈS – 
PEATGE DE MARTORELL CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

DIUMENGE 
01/04 

 

C-32 NORD GARRAF – L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

 
 
 
Sortida 2a fase: dijous 5 i divendres 6 d’abril 
 

DIA  VIA SENTIT TRAM TIPUS DE MESURA 

C-16 NORD BERGA – TÚNEL DEL 
CADÍ 

ANUL·LACIÓ VIA LENTA SENTIT 
NORD DIJOUS 

05/04 
 GI-662 NORD CASTELL – PLATJA 

D’ARO INVERSIÓ PRIORITAT A ROTONDES

C-16 NORD BERGA – TÚNEL DEL 
CADÍ 

ANUL·LACIÓ VIA LENTA SENTIT 
NORD DIVENDRES 

06/04 
 GI-662 NORD CASTELL – PLATJA 

D’ARO INVERSIÓ PRIORITAT A ROTONDES

 
 
 
Retorn 2a fase: diumenge 8 d’abril 
 

DIA VIA SENTIT TRAM TIPUS MESURA 

C-16 SUD BALTARGA -  BAGÀ ANUL·LACIÓ DE CARRIL 

C-16 SUD CERCS - BERGA ANUL·LACIÓ DE LES VIES LENTES 

C-16 SUD CRUÏLLA BERGA CARRIL ADDICIONAL 

C-55 SUD CASTELLGALÍ – MANRESA ANUL·LACIÓ DE LES VIES LENTES 

AP-7 SUD SANT CELONI – LA ROCA 
DEL VALLÈS CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

AP-7 NORD VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
– PEATGE MARTORELL CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

AP-7 NORD MARTORELL – EL PAPIOL CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

AP-2 NORD EL PAPIOL – MOLINS CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

DIUMENGE 
08/04 

B-23 NORD MOLINS – DIAGONAL CARRIL EN SENTIT CONTRARI 
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C-32 NORD GARRAF- L’HOSPITALET CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

C-31 SUD CASTELL – PLATJA D’ARO 
(ROTONDA DE LA NÀUTICA) INVERSIÓ PRIORITAT 

C-32 SUD VILASSAR - MONTGAT CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

C-65 SUD CASSÀ DE LA SELVA INVERSIÓ PRIORITATS A LES 
ROTONDES 

 
 
 
Retorn 2a fase: dilluns 9 d’abril 
 

DIA VIA SENTIT TRAM TIPUS MESURA 

C-65 SUD CASSÀ DE LA SELVA INVERSIÓ PRIORITATS A LES 
ROTONDES 

C-16 SUD BALTARGA – BAGÀ ANUL·LACIÓ DE CARRIL 
C-16 SUD CERCS – BERGA ANUL·LACIÓ DE VIES LENTES 
C-16 SUD CRUÏLLA BERGA CARRIL ADDICIONAL 

C-31 SUD CASTELL – PLATJA D’ARO 
(ROTONDA DE LA NÀUTICA) INVERSIÓ PRIORITAT 

C-32 SUD ARENYS – VILASSAR CARRIL EN SENTIT CONTRARI 
C-32 SUD VILASSAR - MONTGAT CARRIL EN SENTIT CONTRARI 
C-55 SUD CASTELLGALÍ ANUL·LACIÓ DE VIES LENTES 

AP-7 SUD MAÇANET – LA ROCA CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

AP-7 NORD VILAFRANCA DEL PENEDÈS – 
MARTORELL CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

AP-7 NORD MARTORELL – EL PAPIOL CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

AP-2 NORD EL PAPIOL -  MOLINS CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

B-23 NORD MOLINS  - DIAGONAL CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

DILLUNS 
09/04 

C-32 NORD GARRAF- L’HOSPITALET CARRIL EN SENTIT CONTRARI 

 
 
 
Convé destacar que, en aquesta operació especial, en els 
carrils habilitats en sentit contrari a les autopistes AP-7 
(Maçanet de la Selva, Sant Celoni i Santa Margarida i els 
Monjos) i C-32 (Arenys de Mar, Vilassar de Mar i 
Castelldefels) es disposarà una senyalització vertical 
lluminosa LED que alerta i recorda als usuaris el límit 
de velocitat a 80 km/h, la prohibició d’avançament i 
l’obligatorietat de portar encesos els llums quan se 
circula per aquests tipus de carrils addicionals.    
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5. Efectius tècnics i humans desplegats 
 
Per a la gestió i el control de la mobilitat durant aquesta Setmana Santa, els 
efectius tècnics i humans que l’SCT desplega són:  
 

• 200  km de mesures de circulació  instal·lades 
• 15 equips de senyalització i actuació de mesures especials de trànsit 

amb 90 operaris, 15 camions plataforma d’instal·lació i  16 vehicles 
lleugers de senyalització vertical.  

• 14 tècnics de gestió i informació del Centre d’Informació Viària de 
Catalunya (CIVICAT). 

• 3 mitjans aeris de seguiment de dispositius (2 
helicòpters i 1 avió bimotor) que van equipats 
audiovisualment per fer transmissió d’imatges al 
CIVICAT en temps real. 

• 4 equips mòbils d’informació viària de l’SCT distribuïts per les vies 
més conflictives que no queden cobertes per la xarxa de càmeres fixes 
(N-340, C-16, A-2/C-55 i C-66/C-31). Aquests equips mòbils aniran 
equipats amb càmeres que transmetran al CIVICAT imatges de la 
situació viària en temps real. 

 
 
A partir de les 13.00 h del dijous 5 d’abril i fins a  les 
24.00 h del dilluns 9 abril, un total de  1.957 agents 
dels Mossos d’Esquadra vetllaran per garantir la 
seguretat viària i la mobilitat a la xarxa viària catalana.  

 
En concret, cada dia hi haurà 400 efectius dels Mossos d’Esquadra que 
s’encarregaran de la vigilància i regulació del trànsit, informant de les 
incidències que es puguin produir, atenent les incidències que pertorbin la 
mobilitat, i prevenint accidents i infraccions mitjançant la seva presència 
continuada a la xarxa viària catalana. També se n’intensificarà la presència a 
les vies principals, així com a les àrees de servei i de descans de les 
autopistes.  
 
Els Mossos preveuen establir, en les vies de màxima mobilitat i vies 
secundàries, un total de 1.467 controls, dels quals:  
 

• 491 controls  seran d’alcoholèmia i drogues  
• 431 punts per revisar ús del casc i del cinturó  
• 283 controls en relació amb transports  
• 262 per controlar la velocitat excessiva o 

inadequada  
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6. Mesures de regulació de vehicles pesants 
 
Amb la finalitat de garantir la mobilitat general de la circulació, 
d’augmentar la fluïdesa en la xarxa viària i de millorar la 
seguretat viària, durant aquesta Setmana Santa 2012 hi haurà restriccions a la 
circulació per a tot tipus de vehicle o conjunt de vehicles de més de 7.500 kg de 
MMA. Estan exempts d’aquestes restriccions vehicles que transportin:  
 

• bestiar viu, llet crua o escombraries, amb càrrega o sense 
• aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes mòbils 
• servei de correus 
• distribució de premsa diària 
• trasllat de fundents d’emergència per raons de vialitat hivernal 
• mercaderies peribles en règim de transport ATP  

 
 
Convé recordar que estan exempts de la restricció de l’AP-7 els 
vehicles o conjunts de vehicles de qualsevol MMA que finalitzin el 
seu trajecte a les seves bases, el lloc de descans o la residència 
habitual del transportista, situades a les comarques de l’Alt Camp, el 
Baix Camp o el Tarragonès. Aquests vehicles hauran d’abandonar 
l’AP-7 per la sortida 33, a Tarragona, com a màxim. A més, aquests 
vehicles especials també estan exempts de les restriccions: 
  

• Vehicles o conjunt de vehicles  d’assistència en carretera que ultrapassin 
els 7.500 kg de MMA i puguin acreditar que estan portant a terme un 
servei d’auxili en accidents o incidències del trànsit urgents. 

 
• Màquines automotrius d’elevació que facin tasques d’assistència a 

vehicles avariats o accidentats, en el lloc de l’incident o en el trasllat al 
punt en què hagi de ser dipositat i el retorn en buit. 

 
Les restriccions als vehicles pesants estaran vigents en les vies i els horaris 
que s’especifiquen en aquest document:  
 
http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/Measures%20especials/2012_
restriccions_cat.pdf 
 
 
S’informarà d’aquestes restriccions a través dels panells de missatgeria 
variable i a l'N-340 mitjançant senyalització vertical. 
 
 
 
 

http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/Measures especials/2012_restriccions_cat.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/Measures especials/2012_restriccions_cat.pdf�
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7. Perfil de la sinistralitat de la Setmana Santa 
 
Davant l’elevada mobilitat que es registrarà aquests dies 
festius i l’augment de la mortalitat a les carreteres catalanes 
aquests primers mesos del 2012, des de l’SCT es demana 
als conductors que extremin al màxim la prudència en la 
conducció per tal d’evitar accidents.   
 
A més, a través de les dades històriques de sinistralitat de 
l’SCT i, en concret, de la Setmana Santa, es pot determinar 
que la sinistralitat d’aquest període festiu té les 
característiques i el perfil següents:  
 
• Els dies amb accidents de més gravetat es concentren el cap de setmana 

de l’operació sortida de la primera fase i el diumenge i el dilluns de retorn. 
 
• En aquests dies, la franja horària que aglutina més accidents és de les 

11.00 a les 14.00 h.  
 
• Les vies i els trams que concentren més morts i ferits greus durant aquest 

període festiu són la C-55 (el Bages), la C-58 (el Vallès Occidental), l'N-II 
Nord (el Maresme, la Selva i el Gironès), l'N-340 (el Tarragonès), l'N-420 (el 
Baix Camp), la C-12 (la Ribera d’Ebre i la Noguera) i l'N-240 (les Garrigues).  

 

 
8. Seguretat viària per a l’usuari 
 
L’SCT difondrà al llarg d’aquest període festiu, a través dels panells de 
missatgeria variable disposats en el conjunt de carreteres catalanes, 
informació de les restriccions de circulació per als vehicles pesants i de la 
situació viària, així com consells de seguretat viària i informació sobre la 
sinistralitat a les carreteres catalanes aquest 2012. 
 
Consells  
 
A l’hora d’emprendre un viatge a les carreteres cal tenir clars els consells 
bàsics de seguretat viària següents: 
 
 
 
 
 
 
 
ABANS DEL VIATGE 
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Aprofiteu per revisar el vehicle, sobretot: frens, direcció, 
pneumàtics, oli, posició dels seients i dels retrovisors, i 
cinturons. 

 

 
Descanseu prou abans del viatge. No mengeu de forma 
abundant, provoca somnolència. 

 

 
No consumiu alcohol, begudes estimulants ni medicaments 
que us puguin afectar la percepció com a conductors. 

 

 
Programeu el viatge amb prou antelació, triant els itineraris 
més adequats i evitant les vies més conflictives. 

 

Escolteu els diferents serveis informatius de trànsit per 
conèixer l’estat de les carreteres o qualsevol altra informació 
relacionada. 

 
 
DURANT EL VIATGE 
 

 

 
Cordeu-vos el cinturó de seguretat, encara que sigui en els 
desplaçaments curts. Si viatgen infants protegiu-los amb 
els dispositius de retenció infantil. 

 

 
Si conduïu motocicletes o ciclomotors, poseu-vos el casc 
ben cordat. 

 

 
No carregueu excessivament el vehicle i disposeu 
l’equipatge de manera que no entorpeixi la visibilitat del 
conductor. 

 

 
Ajusteu la velocitat a les circumstàncies de la circulació. 

 
 
Respecteu la distància entre vehicles. 

 

En cas d’avaria, retireu el vehicle de la carretera sempre 
que sigui possible i adopteu les mesures necessàries. 
Utilitzeu els triangles de presenyalització de perill i 
recordeu que cal posar-los a una distància mínima de 50 
metres tant davant com darrere el vehicle. 
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Una vegada instal·lats al lloc de vacances, no abaixeu la 
guàrdia en els petits desplaçaments. Poden ser tant o més 
perillosos que el viatge principal. 

 
 

Informació viària  per als usuaris  
 

012 Atenció Ciutadana 
 

 
Telèfon d’informació ciutadana, 012 

 

 
 
Al web del Servei Català de Trànsit:  
 
www.gencat.cat/transit  
 

 

 

 
 
 
Al portal de mobilitat:  
 
www.mobilitat.net 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Al portal mòbil de trànsit:  
 
www.gencat.mobi/transit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per descarregar-se la informació del portal al 
mòbil:  
 

http://www.gencat.cat/transit�
http://www.mobilitat.net/�
http://www.gencat.mobi/transit�
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Mitjançant les cròniques radiofòniques dels 
diversos mitjans de comunicació o a través de 
la pàgina web de l’SCT. 

  
 
Twitter de l’SCT @transit 
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