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� Nota de premsa  � 

                                                                16/12/2012 

 

BBaallaannçç  ddee  lleess  iinncciiddèènncciieess  vviiààrr iieess  
mmééss  ddeessttaaccaaddeess  ddeell   ccaapp  ddee  sseettmmaannaa  

ddeell   1144  aall   1166  ddee  ddeesseemmbbrree    
  

FFiins a les 20.00 hores d’aquest diumenge, no s’ha re gistrat cap accident 
mortal de trànsit a les carreteres i autopistes cat alanes 

 
 

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que la xarxa viària interurbana 
catalana no ha registrat cap accident mortal des de les 15.00 h del divendres, 
dia 14 de desembre, fins a les 20.00 h d’avui diumenge 16 de desembre. 
 
Pel que fa a la mobilitat, aquest diumenge  a la tarda s’ha desenvolupat amb 
força tranquil·litat a les carreteres i autopistes catalanes. Amb tot, destaquem 
les incidències viàries següents: 
 

- C-31: tallada  a Sitges en tots dos sentits per un accident entre dues 
motocicletes que ha provocat dos ferits lleus; 

- C-58: 4 km i mig de retenció entre Ripollet i Torrebaró en sentit 
Barcelona per un accident sense ferits entre tres vehicles; 

- N-230: pas alternatiu  al Pont de Suert per esllavissades; 
- N-145: 6 km de retenció a la Seu d’Urgell en sentit sud. 

 
Dissabte al matí  la circulació va ser còmoda i fluïda a la majoria de vies. 
Només hi va haver retencions de poca durada a vies on hi havia hagut 
accidents de trànsit: 
 

- C-31: tallada a Badalona en sentit Mataró per un turisme accidentat; 
- AP-7:  tallada  a Sant Sadurní d’Anoia per un accident amb un turisme 

implicat. 
 
De la tarda , cal destacar un accident de trànsit a la BV-5001 a la Roca del 
Vallès, amb un turisme i una motocicleta implicats, que va provocar 1 ferit greu 
 
Divendres a la tarda hi va haver problemes sobretot a la Ronda de Dalt o B-
20 a conseqüència d’un accident que va obligar a tallar 1 carril a Sant Gervasi 
en sentit Nus de Llobregat. En concret, 10 km i mig de congestió entre Santa 
Coloma de Gramenet i Sant Gervasi en sentit Llobregat. A banda d’això, també 
hi va haver algunes complicacions derivades d’incidències de trànsit. Entre 
elles, cal destacar les següents:  
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- B-224:  tallada  a Sant Esteve Sesrovires per un accident entre 2 

turismes i 1 camió; 
- C-58: 4 km i mig  de retenció entre Ripollet i Torrebaró en sentit 

Barcelona per dos accidents, un amb 3 vehicles implicats i un altre amb 
2 vehicles implicats, que van obligar a restringir 1 carril;  

- B-30:  1 km  de lentitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit 
Tarragona per un accident entre un turisme i una motocicleta. 


