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Balanç de les incidències viàries 

més destacades del cap de setmana 
del 29 de juny a l’1 de juliol 

 
Fins a les 20.00 h d’aquest diumenge, s’ha registrat un accident de trànsit 
mortal amb 1 mort i 1 ferit greu a la xarxa viària interurbana  
 
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana de 
Catalunya ha registrat 1 accident mortal amb 1 mort i 1 ferit greu aquest cap 
de setmana, des de les 15.00 h del divendres dia 29 de juny fins a les 20.00 h 
d’avui diumenge 1 de juliol. 
 
El sinistre va succeir el divendres 29 de juny sobre les 16.00 h de la tarda a la 
C-15 a l’altura de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Dos turismes van topar 
frontalment i a conseqüència de la col·lisió, el conductor d’un dels vehicles, 
Pedro José F. R., de 39 anys d’edat, va resultar mort. L’altre conductor va 
quedar ferit de gravetat i va ser evacuat a l’hospital de Bellvitge. 
 
Pel que fa a mobilitat, aquesta tarda de diumenge hi ha hagut diversos 
problemes de trànsit sobretot de retorn a l’àrea metropolitana de Barcelona 
venint de les zones de costa i en alguns punts intensificats per la pluja: 
 
- C-65 a Llagostera, 6 km de retencions  
- C-31 a Castell-Platja d’Aro, 4 km de congestió 
- AP-7 a Maçanet de la Selva, 3 km de complicacions viàries 
- AP-7 a Sant Celoni, 15 km de retencions 
- AP-7 a la Roca del Vallès, 13 km de lentitud 
- C-32 a Sant Pere de Ribes, 9 km de congestió 
- C-3 a Alella, 4 km de retencions 
- C-32 a Vilassar de Dalt, 7 km de lentitud 
- A-2 a Castellolí i Pallejà, 5 km d’intensitat 
- AP-7 a Gelida, 9 km de congestió 
- AP-7 a Vilafranca del Penedès, 5 km de retencions 
- N-340 al Vendrell, 5 km d’aturades 
 
A més, un accident a la C-55 entre 2 turismes ha provocat restriccions de 
trànsit a l’altura de Monistrol de Montserrat.  
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A primera hora de la tarda s'ha hagut de tallar totalment la N-II a Figueres per 
un accident entre 2 turismes en què hi ha hagut, segons el SEM, 2 ferits greus i 
5 de lleus. Convé destacar que per aquest sinistre, Protecció Civil ha activat el 
protocol d'avís als consolats corresponents, atès que les persones afectades 
eren de nacionalitat belga i russa. A més, dos camions accidentats han 
provocat restriccions a l’AP-7 a l’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs en sentit sud, 
i una sortida de via amb 2 ferits lleus a la mateixa autopista a l’altura de Vila-
seca també ha tallat un carril en direcció València. 
  
Convé destacar que aquest matí i migdia s’ha avançat part de la mobilitat de 
retorn cap a la zona d’influència de Barcelona hi ha hagut retencions a l’AP-7 
entre la Roca i Llinars del Vallès en sentit sud. A més, com a conseqüència 
de la pluja s’ha registrat congestió a la C-32 a Sant Boi de Llobregat.  
 
Dissabte al matí hi va haver diversos trams de retencions cap a les zones de 
platja de Girona i del Maresme. A l’AP-7 a l’altura de Maçanet de la Selva es 
van registrar 10 km de lentitud i a la C-65 14 km més entre Llagostera i 
Cassà de la Selva. A més a la C-32 hi va haver congestió a l’altura de Mataró i 
Tordera i a la GI-600 en sentit Blanes. També ahir, com a conseqüència d’un 
incendi forestal es va haver de tallar a l’altura de Vic un carril de la C-17 en 
sentit Barcelona i la BV-4316.  
 
Divendres a la tarda per l’accident de trànsit mortal registrat es va haver de 
tallar la C-15 a Vilafranca del Penedès en ambdós sentits de la circulació 
durant gairebé 3 hores. Un altre accident a l’AP-7 a Amposta va obligar a 
restringir l’autopista en sentit Barcelona. A més, per incendi forestal es van 
haver de tallar la C-25 a Sant Pere Sallavinera i la C1412z i la BV-1031 a  Prats 
de Rei.  
 
 


