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460.000 vehicles sortiran de l’àrea
metropolitana de Barcelona amb
motiu del pont de l’1 de Maig
● Es registraran intensitats elevades de trànsit a partir de la tarda de
divendres i al llarg del matí de dissabte. Els problemes de trànsit es
concentraran durant el retorn de la tarda de dimarts, tot i que també es
preveu un retorn, que serà sensiblement menor, la tarda de diumenge.
● Els Mossos d’Esquadra desplegaran 2.014 agents i establiran 1.515
controls per garantir la mobilitat i reforçar la sensació de seguretat.

El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra, engegarà un dispositiu especial de
circulació amb motiu del pont de l’1 de Maig a partir de les 15.00 h
d’aquest divendres, 27 d’abril, i fins a les 24.00 h de dimarts, 1 de maig.
Aquest és el primer pont després de les vacances de Setmana Santa i marca la
transició entre la mobilitat hivernal i la pròpia de l’estiu: la temporada d’esquí ha
finalitzat i les temperatures, cada cop més elevades, fan que guanyin pes els
desplaçaments cap a destins costaners respecte als d’interior, tot i que encara
no es donen de forma gaire massiva. Cal tenir en compte, a més, que la
mobilitat es pot veure influïda per les incidències meteorològiques.
En total, es preveu que prop de 460.000 vehicles sortiran de l’àrea
metropolitana de Barcelona durant l’operació sortida de divendres a
la tarda i al llarg de dissabte al matí. La tornada es concentrarà
sobretot durant la tarda de dimarts i s’espera una afluència de més de 200.000
vehicles. Analitzant les dades d’anys anteriors, es preveu que es registrin
alguns problemes de mobilitat sobretot durant els dies i les franges horàries
següents:

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT.
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1. Previsió de vies i horaris més conflictius
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.
Durant aquest pont l’horari en què es preveu més mobilitat serà:

OPERACIÓ SORTIDA PONT
DIVENDRES, 27 D’ABRIL
DISSABTE, 28 D’ABRIL

OPERACIÓ TORNADA PONT
DIMARTS, 1 DE MAIG

FRANJA HORÀRIA CONFLICTIVA
Entre les 17.00 i les 21.00 h
Entre les 10.30 i les 14.30 h

FRANJA HORÀRIA CONFLICTIVA
Entre les 17.00 i les 21.00 h

Pel que fa a les vies i els trams que podran concentrar més
mobilitat i, per tant, generar algunes retencions, l’SCT preveu
problemes de trànsit sobretot a les vies que concentren
desplaçaments cap a les zones de costa, tant a Tarragona com a
Girona. Així, els problemes principals es poden concentrar a
l’AP-7 sud i a l'N-340, a més de la C-31 Costa Brava.

A-2
AP-7
C-58
N-340
C-31

OPERACIÓ SORTIDA
Abrera - Esparreguera
La Roca del Vallès
Barcelona - Ripollet
El Vendrell - Torredembarra
Platja d’Aro

OPERACIÓ TORNADA
A-2
El Bruc - Esparreguera
AP-7 Sant Celoni - La Roca del Vallès
AP-7 Gelida - Martorell
C-32 Sant Boi de Llobregat
C-31 Platja d’Aro
N-340 Torredembarra - El Vendrell

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT.
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2. 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 què
quedarà limitada la velocitat, i que, per tant, poden
comportar trams de circulació amb retencions. Destaquem
les següents:

DEMARCACIÓ

BARCELONA

GIRONA

OBRES
C-58 construcció del carril BUS – VAO entre Ripollet i
Barcelona;
C-25 obres de desdoblament, d’Aguilar de Segarra fins a
Vic;
A-2 construcció d’una rotonda elevada a Cornellà de
Llobregat;
C-32 prolongació de l’autovia del Baix Llobregat a Sant Boi;
C-16 rehabilitació del túnel de Guardiola de Berguedà (es
fan desviaments per l’interior de la població)
AP-7 obres entre Girona, Figueres i la Jonquera, amb trams
de carrils d’amplada reduïda;
C-25 desdoblament entre Arbúcies i Sta. Coloma de Farners.

3. 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 a les vies i als trams on es
donen intensitats de trànsit elevades. Per a aquesta operació s’han
previst les mesures següents:
Sortida
DIA
VIA SENTIT
DIVENDRES
GI27.04
EST
622
DISSABTE
28.04

GI622

EST

TRAM

TIPUS DE MESURA

S’AGARÓ – CASTELL
PLATJA D’ARO

INVERSIÓ PRIORITAT A ROTONDES

S’AGARÓ – CASTELL
PLATJA D’ARO

INVERSIÓ PRIORITAT A ROTONDES

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT.
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Retorn
DIA

DIUMENGE
29.04

DIMARTS
01.05

VIA

SENTIT

TRAM
ROTONDA DE LA
NÀUTICA

C-31

OEST

C-65

OEST ROTONDES DE CASSÀ

AP-7

NORD

C-32

NORD

C-32

NORD

C-32

SUD

AP-7

SUD

AP-7

NORD

C-31

SUD

C-65

NORD

SANTA MARGARIDA I
ELS MONJOS MARTORELL
CASTELLDEFELS CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
CASTELLDEFELS CORNELLÀ DE
LLOBREGAT
VILASSAR DE MAR MONTGAT
SANT CELONI – LA
ROCA
SANTA MARGARIDA I
ELS MONJOS MARTORELL
ROTONDA DE LA
NÀUTICA
VARIANT DE CASSÀ
DE LA SELVA

TIPUS DE MESURA
INVERSIÓ DE PRIORITATS EN
ROTONDES
INVERSIÓ DE PRIORITATS
CARRIL EN SENTIT CONTRARI A
L’HABITUAL
CARRIL EN SENTIT CONTRARI A
L’HABITUAL
CARRIL EN SENTIT CONTRARI A
L’HABITUAL
CARRIL EN SENTIT CONTRARI A
L’HABITUAL
CARRIL EN SENTIT CONTRARI A
L’HABITUAL
CARRIL EN SENTIT CONTRARI A
L’HABITUAL
INVERSIÓ DE PRIORITATS EN
ROTONDES
INVERSIÓ DE PRIORITATS

4. Efectius tècnics i humans desplegats
Per a la gestió i el control de la mobilitat durant aquesta pont, els efectius
tècnics i humans que l’SCT desplega són:
•
•
•
•

•

120 km de mesures de circulació instal·lades;
8 equips de senyalització i actuació de mesures especials de trànsit amb
90 operaris, 6 camions plataforma d’instal·lació i 8 vehicles lleugers de
senyalització vertical;
6 tècnics de gestió i informació del Centre d’Informació Viària de
Catalunya (CIVICAT);
2 mitjans aeris de seguiment de dispositius (1
helicòpter i 1 avió bimotor) equipats amb sistemes de
captació d’imatges per fer transmissió 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

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT.
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(N-340, C-16, A-2/C-55 i C-66/C-31). Aquests equips mòbils també
aniran equipats amb càmeres que transmetran al CIVICAT imatges de la
situació viària en temps real.

A partir de les 13.00 h de divendres, 27 d’abril, i fins a
les 24.00 h de dimarts, 1 de maig, un total de 2.014
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 entre 300 i més de 450 efectius dels Mossos
d’Esquadra que s’encarregaran de la vigilància i regulació del trànsit,
informaran de les incidències que es puguin produir, atendran les incidències
que pertorbin la mobilitat i previndran accidents i infraccions mitjançant una
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, a les vies de màxima mobilitat i vies
secundàries, un total de 1.515 controls, dels quals:
•
•
•
•

515 controls seran d’alcoholèmia i drogues
455 punts per revisar ús del casc i del cinturó
243 controls en relació amb transports
302 per controlar la velocitat excessiva o
inadequada

5. Mesures de regulació de vehicles pesants
Amb la finalitat de garantir la mobilitat general de la circulació, d’augmentar la
fluïdesa a la xarxa viària i de millorar la seguretat viària, durant l’operació
retorn de dimarts, 1 de maig, hi haurà restriccions a la circulació per a tot
tipus de vehicle o conjunt de vehicles de més de 7.500 kg de MMA, excepte els
que transporten escombraries, bestiar viu, llet crua, aigua de consum humà,
servei de correus i distribució de premsa diària, a les vies i als horaris que tot
seguit s’especifiquen:
Les restriccions als vehicles pesants estaran vigents a les vies i als horaris que
s’especifiquen en aquest document:
http://www20.gencat.cat/docs/transit/Documents/Measures%20especials/2012_
restriccions_cat.pdf

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT.
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6. 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

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.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT.
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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.
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

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT.
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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:

Mitjançant les cròniques radiofòniques dels
diversos mitjans de comunicació o a través de
la pàgina web de l’SCT.

Twitter de l’SCT @transit

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Premsa i Comunicació de l’SCT.
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